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Skaudžią sukaktį minint
Šiemet birželio 14 d. sukanka lygiai 60 metų nuo 

pirmų didžiųjų trėmimų, kuriuos derėtų pavadinti ir kitu 
vardu - tai pirmoji Lietuvos piliečių masinė tautžudystė, 
istorinių įvykių raidoje užgožta po jos sekusių kitų, šiuo 
metu labiau garsinamų.

T
AUTŽUDYSTĘ (genocidą) pradėjo Stalinas, ne 
Hitleris. Šito fakto niekas negali paneigti. Galima 
jį nutylėti, jo neskleisti, nepriminti, kad nenustelb
tume įvykdytų Hitlerio žiaurybių ar dėl kokių nors kitokių 

priežasčių. Tačiau turbūt visiems aišku, kad istorija negali 
tarnauti nei laiko dvasiai, nei politikai, nei jėgai. Istorija 
yra istorija. Dėstoma ji ar ne - klausimas kitas. Tūkstan
čiai mūsų tautos kankinių buvo pasmerkti lėtai mirčiai 
vien tik už tai, kad mylėjo savo tėvynę, jai tarnavo, vado
vavo. Daugelis jų sovietų archyvuose randamose bylose 
įvardinti kaip tėvynės išdavikai (svetimos tėvynės, tikrąją 
tėvynę okupavusios). Koks absurdas! O visa juk tik tam, 
kad pasaulis manytų, jog tremiami ir baudžiami buvo tik 
nusikaltėliai - nekaltų žmonių komunistai nežudo. Štai 
kas. To melo tada reikėjo, bet kad šiandien tie melo šešė
liai tebesidriekia, tegalima suprasti kaip kažkieno norą 
pridengti istorinius faktus ir per šališkumą laimėti dau
giau dėmesio bei simpatijų. Tautžudystė negali pavirsti 
propagandos priemone. Ji vienodai palietė visas tautas. 
Skirtumas tik tas, kad tautų naikinimo tikslai nebuvo tie 
patys. Nevalia pamiršti, kad totalitariniams režimams 
siaučiant tiek iš rytų, tiek iš vakarų labai nukentėjo uk
rainiečiai, lenkai, lietuviai, latviai, estai, čekai, čigonai, 
žydai ir kt.

T
RĖMIMUS mes minime gilaus liūdesio fone. Lie
tuvoje ant geležinkelio bėgių dedamos gėlės, amži
nam nukankintų ir žuvusių atminimui uždegamos 
žvakės, vyksta pamaldos, kuriose prisimenamos tautžu- 

dystės aukos. Ir pati birželio 14-toji vadinama Vilties die
na. Kokios vilties? O gi tos, kad daugiau tokia tautos tra
gedija nepasikartotų. Toji metinė diena teikia progą pa
mąstyti - prisiminti, kokie buvome, įžvelgti kokie esame. 
Ką šiandien darytume, kokius nutarimus skelbtume, jei 
kraštą vėl ištiktų rimtas pavojus, jei vėl iš visų pusių mus 
apstotų galingi kaimynai su reikalavimais ir ultimatu
mais? Tikėtina, kad tautą suvienytų iškilęs pavojus, kad 
virš visų nesutarimų ir skirtingų pasaulėžiūrų, virš politi
nių bei karinių sluoksnių įsitvirtintų Sausio 13-tosios dva
sia, įsakanti, vadovaujanti. Skaudžią 1939 metų patirtį 
prisimenant, kai kuriems atrodo, kad šiandien yra būtina 
kruopščiai apžvelgti praeityje politikų padarytas bent di
džiąsias klaidas, iš kurių reikėtų pasimokyti. Tačiau ati
džiau panagrinėję anuometinę karo pradžios padėtį, var
gu ar būtume vienodos nuomonės dėl Lietuvos vyriau
sybės darytų sprendimų. Tuo būdu ir klaidų ieškojimas 
taptų sudėtingu dalyku be bendros išvados, kurią ga
lėtume pasiūlyti ateičiai. Vienas dalykas aiškus ir turbūt 
daugeliui būtų priimtinas - iškilus pavojui, krašto nepri
klausomybė turi būti ginama. Antraip - ko gi verta ne
priklausomybė? O fiziniai pralaimėjimai pavirsta morali
niais laimėjimais, jei mūšio lauke kaunasi smurtas su 
tiesa. Atrodo, kad tai ir turėtų būti išeities taškas spren
dimams padaryti. Viltis, kad daugiau niekada birželio 14- 
tosios nebebus, turi būti atremta į išankstinę ir tvirtą 
nuostatą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

Daug neapdairių vairuotojų
Ontario greitkelių policija 

(OPP padalinys), stebinti auto- 
vežimių judėjimą 400 serija at
žymėtuose keliuose, karts nuo 
karto surengia iš anksto pa
skelbtą kelių dienų specialių 
prasižengimų vajų, pvz. baudžia 
lenkimo (kairiajame) take “už
situpėjusius” lėtai važiuojančius 
vairuotojus, kitu atveju - dažnai 
keičiančius važiavimo taką arba 
perdaug agresyviai manevruo
jančius po visą kelią. Prieš kurį 
laiką buvo surengtas įvairiais 
šalutiniais dalykais užsiėmusių 
vairuotojų gaudymo vajus. Per 
pirmą to vajaus dieną buvo iš
dalinta 140 baudų. Bauda už 
neatsargų važiavimą būna apie 
$300, vairuotojas “apdovanoja
mas” šešiais pražangos taškais 
ir gali mėnesiui prarasti vairavi
mo teises. Dauguma baustųjų 
vairavo valgydami, skaitydami, 
gerdami kavą ar kalbėdami ne
šiojamu bevieliu telefonu ir dėl 
to neatsargiai užvažiuodavo į 
gretimą taką, arba keisdavo 
greitį tarp keliasdešimt km virš 
ar žemiau leidžiamo greičio, ar
ba sekdavo per arti priekyje va
žiuojantį automobilį. Vienas 
buvo sustabdytas kai su telefo
nu vienoje rankoje, mėsainiu - 
kitoje, kojomis prilaikydamas 
vairą, lėkė 140 km/val. Kitas su
gautas, kai vairuodamas penėjo 
ant kelių pasisodintą šunytį; dar 
vienas nuvažiavo nuo kelio, kai 

susipykęs su šalia sėdinčia žmo
na pradėjo ją boksuoti. OPP 
superintendento J. Hope teigi
mu, statistika rodo, jog 85% au
tomobilių susidūrimų bei nelai
mių įvyksta dėl vairuotojo kal
tės - kai dėmesys būna dėl įvai
rių priežasčių nukreipiamas nuo 
vairavimo.

Debatai tęsiasi apie naudo
jimąsi nešiojamu bevieliu tele
fonu vairuojant. Labai daug vai
ruotojų tai daro ir jų skaičius vis 
daugėja. _ Didėja ir nelaimių 
skaičius. Štai keli Kanados laik
raščiuose plačiau komentuoti 
faktai. Gegužės mėnesio pra
džioje telefonu kalbėdamas 31 
metų R. Schewe, važiavęs su sa
vo 2 metų dukra, užsižiopsojo ir 
nesustojo ties traukinio pervaža 
netoli Toronto. Abu žuvo. Mo
deliuotoja Niki Taylor atsidūrė 
ligoninėje praradusi sąmonę po 
to, kai jos vairuotojas, ieškoda
mas nukritusio po automobilio 
suolu skambančio telefono, pra
rado kontrolę ir atsitrenkė į te
lefono stulpą netoli Atlantos 
(JAV). Australai, atrodo, pir
mieji išsprendė nedėmesingų 
vairuotojų klausimą: išleido 
įstatymą, kad vairuojant auto
mobilį abi rankos turi būti ant 
vairo visą laiką.

Europos futbolo čempio
natą šiais metais po 25 metų 
pertraukos laimėjo Bayem 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Autentiškas traukinys, sovietmečiu gabenęs Lietuvos tremtinius į Sibirą. Kairėje - trėmimų paminklas 
pastatytas 1989 m. Lietuvos tremtinių ir politkalinių pastangomis N. Vilnioje

Traukinio garvežys, sovietmečiu gabenęs Lietuvos tremtinius į Sibirą

PRANEŠIMAS IŠ VARŠUVOS

Išpūstas
Amerikos lenkai

“Tarp Amerikos lenkų nėra 
svarių politinių asmenybių, ku
rios galėtų rimčiau veikti JAV 
politiką”, - mano Čikagoje lei
džiamo lenkų dienraščio vyr. re
daktorius Maciej Wierzynski. 
Jis neigia iki šiol ne tik Lenkijo
je, bet ir Lietuvoje palaikomą 
mitą, atseit, lenkų emigrantai 
pajėgūs veikti JAV politiką, sa
kykim, NATO plėtros klausi
mais.

Oficialiai teigiama, kad sve
tur gyvena apie 12 - 15 milijonų 
lenkų kilmės žmonių, daugiau
sia JAV, Vokietijoje, Prancūzi
joje, bei Rytų ir Vidurio Euro
pos kraštuose. Pastaruoju metu 
lenkų žiniasklaidoje nurodoma, 
kad Lietuvoje gyvena per 300,- 
000 lenkų (oficialiais Lietuvos 
duomenimis, jų yra 250,000).

Gegužės pradžioje Lenkijo
je (Varšuvoje, Krokuvoje ir 
Čenstakave) įvyko Pasaulio len
kų bendruomenės suvažiavimas. 
Jis prasidėjo skandalu. Suvažia
vimo išvakarėse didžiausios len
kų emigrantų organizacijos - 
Amerikos lenkų kongreso pir
mininkas E. Moskal tenykščia
me lenkiškame laikraštyje ap
šmeižė Lenkijoje gerbiamą išei
vijos veikėją J. Nowak-Jezior- 
anskį, kaltindamas jį bendradar
biavimu su vokiečių okupantais 
bei pataikavimu žydams. Nors 
po šio skandalo kai kurie lenkų 
politikai, kaip premjeras J. Bu
zek, teigė, kad nedalyvaus Len
kų bendruomenės suvažiavime, 
tačiau niekas neišdrįso šio paža
do tesėti.

Lenkų bendruomenės suva
žiavime dalyvavo aukščiausi 
valstybės politikai, pabrėždami 
išeivijos vaidmenį, reikšmę ir 
poziciją. Daug dėmesio šiam 
faktui skyrė ir žiniasklaida.

Lenkų diaspora - svarbus veiksnys
Prasidėjus demokratinėms

lenkų pajėgumas
permainoms šalyje, svetur gyve
nančių lenkų reikalai atsirado 
Lenkijos valdžios dėmesio cent
re kaip svarbus užsienio politi
kos veiksnys. Tai liudija kad ir 
toks faktas. Užsienio reikalų 
ministerijoje veikia Užsienio 
lenkų reikalų departamentas. 
Tuo (ir ne tik) skiriasi Lenkijos 
ir Lietuvos pozicija svetur gyve
nančių tautiečių klausimu. Vil
nius - kaip nuolat pabrėžiama - 
stengiasi nesieti lietuvių mažu
mos reikalų su užsienio politika. 
Tokios laikysenos neigiamas pa
sekmes jaučia ypač Rytų ir Vi
durio Europos šalyse gyvenan
tys tautiečiai.

Lenkijos prezidentas A. 
Kwasniewski ragino suvažiavi
mo dalyvius iš Vakarų kraštų 
globoti Rytų šalyse gyvenančius 
tautiečius, teikti jiems visoke
riopą paramą. Anot Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lenkų departamento 
direktoriaus W. Tycinskio, “pa
rama Rytuose gyvenantiems 
lenkams yra svarbi moraliniu- 
simboliniu požiūriu. (...) Kai
myninėse šalyse gyvenantys len
kai buvo Lenkijos piliečiai. Jie 
jėga atplėšti nuo Lenkijos po 
Antrojo pasaulinio karo” (“Rze
czpospolita”, 2001.IV.28-29).

Neseniai Lenkijos seimas 
priėmė repatriacijos įstatymą, 
kuris suteikia Kazachstane ir ki
tose Pietų Azijos šalyse gyve
nantiems lenkams teisę grįžti į 
Lenkiją. Tokios teisės negavo 
Lietuvos ir Gudijos lenkai. 
“Kaimyninėse šalyse gyvenančių 
lenkų atžvilgiu buvo priimta ki
tokia pažiūra: būtina atkurti 
lenkų bendruomenę I Respub
likos teritorijoje, nuo Dauguvos 
iki Dniepro. Manau, kad Lenki
jos valstybė siekia išlaikyti len
kiškumą šiose žemėse. Tokią 
nuostatą laikau milžinišku lai
mėjimu. Tose žemėse privalome 

išlikti kaip tautinė mažuma”. 
Tai teigia Lenkijos bendruo
menės (Wspolnota Polska) sek
retorius A. Chodkiewicz (“Rze
czpospolita”, ten pat).

Lietuva - lenkų kalbos tvirtovė
Lenkų emigracijos veikėjai 

pripažįsta, kad rimčiausia pro
blema - tai lenkų kalbos išlaiky
mas išeivijoje. Vakarų šalyse 
lenkai neturi nė vienos lenkiš
kos mokyklos. Vokietijoje yra 
per milijoną lenkų kilmės asme
nų, t.y. keliolika kartų daugiau 
negu lietuvių, kurie, skirtingai 
nei lenkai, turi šioje šalyje savą 
gimnaziją. Amerikoje ar kitose 
Vakarų šalyse gimtosios kalbos 
mokomasi šeštadieninėse ar 
sekmadieninėse mokyklose.

“Didžiausia staigmena, ren
kant medžiagą šiam straipsniui, 
buvo lenkų kalbos besimokan
čių vaikų skaičius. Jeigu už 
Lenkijos ribų gyvena 12 - 15 
milijonų lenkų, galima buvo ti
kėtis, kad 10 ar bent 5% lanko 
lenkiškas mokyklas. Ne tikras 
mokyklas, nes suprantama, kad 
jaunimas privalo mokytis savo 
gyvenamos šalies, kurioje dirbs, 
kalba, bet šeštadieninėse ar sek
madieninėse mokyklėlėse, kur 
gali pažinti savo tėvų kalbą ir 
kultūrą. Ir labai nustebome su
žinoję, kad vos viena promilė 
svetur gyvenančių lenkų (t.y. 
apie 10,000, Ž.M.) mokosi len
kų kalbos. Šis skaičius nuolat 
mažėja, išskyrus Rytų kraštus”, 
- rašo M. Ostrowski savaitraš
tyje “Polityka” (20011.IV.28).

Paskaičiavus išeitų, kad tik
ra lenkų kalbos tvirtovė yra daž
niausiai Varšuvos kritikuojama 
dėl lenkų mažumos tariamo dis
kriminavimo Lietuva. Lenkų 
kalbos Lietuvoje mokosi kas 
penktas pasaulyje gyvenantis 
lenkas, o lenkų bendruomenė 
Lietuvoje sudaro beveik 2% len
kų diasporos pasaulyje. Ž. M.

Tarptautinė konferencija 
Vilniuje

Gegužės 21 d. Vilniuje pra
sidėjo tarptautinė konferencija 
“Europos integracija: ekonomi
nės ir saugumo pasekmės Vidu
rio ir Rytų Europai”, praneša 
ELTA/LGTIC. Renginį organi
zavo Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas, Bertelsmano fondas, 
Švedijos ambasada ir Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santy
kių bei politikos mokslų institu
tas. Konferencijos tikslas - ap
tarti Švedijos pirmininkavimo 
ES metu vykstančias derybas su 
Vidurio ir Rytų Europos valsty
bėmis, pagrindinius derybų klau
simus bei tolesnes įsijungimo 
perspektyvas.

Sveikinimo kalboje prezi
dentas Valdas Adamkus pabrė
žė, kad klaidinga yra vertinti 
valstybių kandidačių problemas 
kaip tik jų problemas, o jos tū
rėtų būti sprendžiamos visos są
jungos mastu. Taip pat pavojin
ga kandidates vertinti kaip sava
naudės valstybes. Posėdžiai vy
ko trijose sesijose, skirtose 
bendrai politinei srities apžval
gai, kaimyniniams tarpvalstybi
niams santykiams ir ekonomi
nėms ES plėtros pasekmėms.

Prezidentas lankėsi Danijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus gegužės 24-25 
d.d. lankėsi Danijoje, dalyvavo 
XVIII Tarptautiniame politi- 
nių-karinių sprendimų seminare 
kartu su krašto apsaugos minis- 
teriu Linu Linkevičiumi. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, V. 
Adamkus dalyvavo diskusijoje 
“Bendra veikla Baltijos jūros re
gione”, pasakė kalbą apie ŠAS 
(NATO) plėtros būtinybę.

Kariuomenės vadas Lenkijoje
Gegužės 21-22 d.d. Lietuvos 

kariuomenės vadas brigados ge
nerolas Jonas Kronkaitis oficia
liu vizitu lankėsi Lenkijoje, rašo 
ELTA/LGTIC. Jis vyko Lenki
jos Generalinio gynybos štabos 
vado generolo leitenanto Česlo
vo Pianto kvietimu susipažinti 
su lenkų karinėmis pajėgomis. 
Jis susitiko su Lenkijos užsienio 
reikalų viceministeriu Stefanu 
Meleriu, Lenkijos nacionalinio 
saugumo vadovu Mareku Sivcu 
bei gynybos ministeriu Bronisla- 
vu Komorovskiu.

Dalyvauja JT susitikime
Gegužės 17 d. Lietuvos at

stovai pirmą kartą dalyvavo 
Niujorke vykusiame Jungtinių 
Tautų Nuolatinės parengties 
pajėgų brigados (SHIRBRIG) 
koordinacinio komiteto posėdy
je. Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
stebėtojų teisėmis dalyvavo Lie
tuvos krašto apsaugos ministeri
jos ir nuolatinės misijos Jungti
nėse Tautose atstovai. Nedide
lės ir vidutinio dydžio valstybės, 
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Pirmoji Lietuvos piliečių masinė tautžudystė 
Išpūstas lenkų pajėgumas

Lenkų spauda abejoja savo tautiečių įtaka JAV politikai 
Vidurinė “Ąžuolo” mokykla 

Ji ryžtingai pasirinko tautinę kryptį
Mokykla ir bendruomenė

Užsienio lietuvių mokyklų vadovų ir mokytojų konferencija 
Jaunimas krikščioniškoje mokykloje I 

Pokalbis su jėzuitų provincijolu kun. Antanu Saulaičių 
“Po malūno sparnais” koncerto įspūdžiai

Toronto ansamblio “Gintaras” 45 metų sukaktuvinė šventė 
Sukaktuvinė sporto šventė

ŠALFASS-gos 50-metis - pokalbis su rengėjais
Su Marija į naująjį tūkstantmetį

Tarptautinė konferencija “Marija - Motina ir Mokytoja” 
Viduramžių vienuolė, aktuali ir dabar 

Benediktinių vienuolė Hildegarde, pasižymėjusi dideliu kūrybingumu 
“Raudokit, svajonių debesys...”

Veikalas iš M. K Čiurlionio gyvenimo, suvaidintas Los Angeles mieste

dalyvaujančios Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo misijose, 1997 
m. subūrė brigados dydžio pajė
gas, galinčias per 30 dienų pasi
rengti ir išvykti į taikos operaci
jas, turinčias JT Saugumo tary
bos mandatą. SHIRBRIG pajė
gų branduolį sudaro ŠAS (NA
TO) ir ES valstybių pajėgos. 
Projekte iš viso dalyvauja 11 
valstybių.

Lietuvos dalyvavimas suda
rys sąlygas gerinti tarpusavio są
veiką bendruose veiksmuose su 
ES ir ŠAS valstybių pajėgomis ir 
tuo prisidės prie Lietuvos euro- 
atlantinio įsijungimo siekių įgy
vendinimo. Ketinama prisidėti 
prie SHIRBRIG greitojo reaga
vimo pajėgumų plėtros dviem 
karo medikų grupėmis.

Lankėsi Maltos ministeris
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

gegužės 17 d. Lietuvoje lankėsi 
Maltos užsienio reikalų ministe
ris Joe Borg. Su Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriu Antanu 
Valioniu jis pasirašė dvišalę su
tartį dėl dvigubo apmokestini
mo išvengimo. Ministeriu pažy
mėta, kad dar yra daug galimy
bių plėtoti Lietuvos ir Maltos 
bendradarbiavimą teisės, eko
nomikos, turizmo ir finansinių 
paslaugų srityse. Buvo pasida
linta patirtimi ir nuomonėmis 
apie įsijungimą į Europos sąjun
gą. J. Borg tvirtino, jog abi vals
tybės turi tą patį strateginį siekį, 
tikisi, kad abi bus priimtos per 
pirmąjį plėtros tarpsnį. Jo pri
pažinimu, Malta nesitikėjo, kad 
derybų eiga reikalaus tiek daug 
laiko ir pastangų, ir dėl to buvo 
prarasta visuomenės parama. 
Svečias pabrėžė būtinybę išsa
miai informuoti piliečius šiuo 
klausimu.

Koalicija tęsia darbą
Gegužės 15 d. Lietuvos pre

zidentas Valdas Adamkus susi
tiko su socialliberalų partijos ir 
frakcijos seime vadovybe ir pa
kartojo liberalams išsakytą savo 
poziciją, kad “valdančioji koali
cija turi tęsti efektyvų ir žmo
nėms naudingą darbą”. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, jam rū
pėjo, kiek koalicijos partneriai 
turi politinės valios susitarti tar
pusavyje ir toliau tęsti svarbiau
sius darbus. Jo pabrėžtieji buvo 
pensijų reformos vykdymas, 
mokesčių sampratos suformavi
mas, privatizavimo ir žemės grą
žinimo reikalai. Susitikime su 
seimo pirmininku Artūru Pau
lausku buvo aptarti prieš savaitę 
viešumon iškilę gandai apie 
Berlyne neva vykusius socialli
beralų ir socialdemokratų vado
vų susitikimus, susijusius su val
dančiosios koalicijos performa
vimu. Seimo pirmininkas užtik
rino, kad tie gandai neturi jokio 
pagrindo ir buvo visiškas nesusi
pratimas. (Nukelta į 2-rą psl.)

e



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.VI.5 • Nr. 23 (2674)

>TEV1SKES ŽIBURIAI
~T THE L'lG HTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672. FAX 905 275-6755. E-mail: tevzib@pathcom.com

Publications Mail - PAP Registration No. 9408. CPM 1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, C. Senkevičius, 
G. Gaižuticnė. Metinė prenumerata - $45, rėmėjo - $55, garbės - $65. Oro 
paštu į užjūrius - $145, paprastu paštu - $50. Amerikoj - JAV dol. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių 
pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. U.S. 
office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular $45.00, 
patron $55.00, sponsor $65.00 per year. PERIODICALS Postage paid at 
Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P.O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send address 
changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. Printed in 
Canada. ISSN 0040-4063.
We acknowledge the financial assistance of the Government of Canada, through 
the Publications Assistance Program (PAI1), toward our mailing costs.

Vidurinės “Ąžuolo” mokyklos moksleiviai ir svečiai monsinjoro ALFONSO SVARINSKO padovanoto kry
žiaus pašventinimo iškilmėse. Centre - arkivyskupas SIGITAS TAMKEVIČIUS9 RELIGINIAME GIMME

SPAUDOS BALSAI

Nacis - žydų gelbėtojas

Vilniaus ir Kauno arkivysku
pijų dvasininkai š.m. balandžio 
23-28 d.d. viešėjo Vokietijos Kel
no arkivyskupijoje - iš Vilniaus 
12, iš Kauno 18. Išvykai vadovavo 
kardinolas A.J. Bačkis, vyskupai 
J. Tunaitis ir J. Boruta, SJ; iš 
Kauno - arkivyskupas S. Tamke- 
vičius ir vysk. R. Norvilą. Išvykos 
dalyviai buvo supažindinti su Kel
no arkivyskupijos, didžiausios 
Vokietijoje, sąrangomis. Tai arki
vyskupijai priklauso apie pustre
čio milijono katalikų, dirba tūks
tantis kunigų. Sunku išlaikyti 
anksčiau įsteigtas struktūras, to
dėl pradėta jungti mažėjančias 
parapijas j teritorijas. Šiuo metu 
veikia 791 parapija ir 225 sielova
dos teritorijos. Lietuviai, pasidali
nę j keturias grupes, aplankė įvai
rių tipų parapijas miestuose ir 
miesteliuose. Lankymo metu bu
vo aukojamos Mišios, lietuvių 
vyskupai sakė pamokslus. Išvykos 
dalyviai susipažino su Šv. Severi
no ir Šv. Jono Krikštytojo parapi
jomis, kurios pasižymi turtingu is
torijos ir meno paveldu, pamatė 
Euskirchen ir Lindlar parapijų 
jaunimą; Diuseldorfe į akis krito 
paprasta šventovės vidaus apdai
la. Aplankytas prie Kelno kated
ros veikiantis sielovados centras 
“Domforum”. Pasiskirstę į grupes 
lietuviai buvo supažindinti su jau
nimo, mokyklų, ligoninių bei šei
mų sielovados veikla. Religinės 
muzikos koncerte rinktos aukos 
Vilniaus motinos ir vaiko na
mams. Kunigų seminarijoje susi
pažinta su dvasinių pašaukimų 
ugdymu, diakonų rengimu. Diu
seldorfe buvo nagrinėti Katalikų 
Bendrijos ir valstybės santykiai, 
dalyvauta to miesto taryboje, kur 
dvasininkai tarp kitų susitiko ir su 
Lietuvos ambasadoriumi Vokieti
joje dr. V. Grigalavičiumi. Šv. 
Lamberto šventovėje konceleb- 
ruotinėms Mišioms vadovavo ir 
pamokslą pasakė kardinolas A. J. 
Bačkis. Pabaigoje į susitikimų 
programą įsijungė ir Kelno kardi
nolas Joachimas Meisneris. Vo
kiečių ir lietuvių dvasininkai ap
lankė Marijos šventovę Nevigese, 
kur pamokslą pasakė arkivysku
pas S. Tamkevičius. Atsisveikini
mo Mišiose Kelno arkikatedroje 
kardinolas J. Meisneris ragino Jė
zaus pavyzdžiu siekti ne karjeros 
aukštumų, bet “karjeros žemyn” 
nuolankiai tarnaujant. Kelno kar
dinolui buvo įteiktos šią lietuvių 
dvasininkų viešnagę primenan
čios dovanos: gintarinis Kryžių

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

MYLIMAM BROLIUI

A+A
ALBINUI ZABULIONIUI

Lietuvoje mirus, jo brolį BRONIŲ, jo šeimą ir 
seseris - ELENĄ bei RIMĄ Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -
E. V. Abromavičiai
M. Bernotienė
M. Juozaitienė
A. Kanapka
I. A. Kusinskiai 

A. Vitkienė

kalno reljefas ir medžio drožinys, 
vaizduojantis Mergelę Mariją su 
tėvais Ona ir Joachimu.

Vilniaus arkivyskupuos kuni
gų susirinkime š.m.gegužės 2 d. 
buvo prisimintas neseniai miręs 
prel. A. Bunga. Kardinolas A.J. 
Bačkis padėkojo dalyvavusiems jo 
laidotuvėse. Kun. V. Aliulis, 
MIC, dalyvius supažindino su sa
vo knyga “Geroji Atpirkėjo Moti
na”. Įspūdžiais apie kunigų vieš
nagę Vokietijos Kelno arkivysku
pijoje dalinosi vyskupai J. Tunai
tis bei J. Boruta, SJ, ir kun. K. La- 
toža. Šv. Juozapo kunigų semina
rijos rektorius kun. H. J. Fischer 
pranešė, kad per Šv. Petro ir Pau
liaus šventę, birželio 29 d. bus 
šventinami nauji kunigai.

Katalikų studentų korporaci
ja “Signum”, įsisteigusi Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune, savo 
veiklą pradėjo iškilmėmis š.m. ba
landžio 21 d. Mišias koncelebravo 
mons. dr. V. S. Vaičiūnas, OFS, 
mons. P. Tamulevičius ir kun. V. 
Labašauskas, pamoksle paraginęs 
dalyvius su viltimi eiti į pasaulį, 
liudyti Kristų bei skelbti Evange
liją. Po vėliavos šventinimo pasi
džiaugta, kad iškilmėje dalyvauja 
Kauno technologijos universiteto 
katalikiškos organizacijos “Tauti- 
to” nariai ir svečiai iš Vokietijos. 
Korporacijos “Signum” pirminin
kė R. Zinkevičiūtė dalyvius supa
žindino su korporacijos įstatais ir 
tikslais, kurių pagrindinės gairės 
yra tikėjimas, bičiulys.ė ir tobulė
jimas. Svečias iš Vokietijos S. A. 
Kossas papasakojo apie Kauno 
studentijos ryšius 1928-1931 m. 
su Karaliaučiaus universitetu, ku
riame veikusios dvi katalikų stu
dentų korporacijos “Borussia” ir 
“Tannenberg”. Šventė baigta jau
nimo koncertu ir vaišėmis.

Lietuvos kardinolas A. J. 
Bačkis š.m. balandžio 19 d. susiti
ko su Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Istorijos ir Lituanistikos 
fakultetų studentais ir dėstytojais. 
Susitikimui vadovavo Katalikų ti
kybos katedros vedėja doc. Alma 
Stasiulevičiūtė. Kardinolas atsaki
nėjo į raštu bei žodžiu pateiktus 
klausimus. Dalyvių tarpe buvo 
daug nuo tikėjimo nutolusių, ieš
kančių, abejojančių asmenų. Ieš
kantiems kardinolas siūlė pir
miausia skaityti Šv. Raštą ir pa
stebėjo, kad dažnam ieškančiam 
trūksta ryžtingumo, užsispyrimo 
eiti iki galo. Jis betgi pasidžiaugė, 
kad Lietuvoje Katalikų Bendrija 
yra tapusi atvira visuomenei bei 
jaunimui, kad atsiranda daug sa
vanorių padėti vargšams. Kardi
nolas sakė, kad savo kelią pasirin
kęs dar studijų metais, visada la
bai norėjęs tarnauti žmonėms, ir 
kunigystė tam labiausiai tiko. Ta
čiau nelaimingas tas kunigas ar 
vienuolis/ė, kuris nejaučia meilės 
Dievui ir žmogui.

M. Laurinavičienė
E. Tribinevičienė
V. A. Ulbinai
M. Vaitkienė
A. J. Vaškevičiui

Vidurinė “Ąžuolo” mokykla
Tautinės mokyklos Kaune kūrėjai. Joje mokosi 2000 moksleivių, darbuojasi 130 mokytojų

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Atgimimo metais Sąjūdžio 
aktyvistai suprato, kad bolševiz
mo sužalotą tautos dvasią gali 
atgaivinti tik tautinė mokykla, 
panaši į tarpukario Lietuvos 
mokyklą. Nepriklausomybės me
tais, laužant sovietinius likučius, 
buvo tikimasi, kad mokyklos re
forma vyks ta kryptimi. Deja, tik 
nedaugelio mokyklų vadovai ir 
mokytojai liko ištikimi Atgimi
mo idealams ir mokymo sistemą 
reformuoja tautine kryptimi.

Kaune viena iš tokių mo
kyklų yra vidurinė “Ąžuolo” 
mokykla, kuri nuo pat pirmųjų 
savo veiklos metų (1991) ryžtin
gai pasirinko tautinę kryptį ir 
jau gali džiaugtis apčiuopiamais 
laimėjimais.

Pirmą kartą apsilankius 
“Ąžuolo” mokykloje sunku pa
tikėti, kad esi paprastoje viduri
nėje mokykloje. Stebina švara, 
tvarka, mandagūs ir disciplinuo
ti moksleiviai, gražūs baldai, 
moksleivių rankomis išpuoštas 
vidus, pedagogų entuziazmas, 
išradingumas ir sugebėjimas 
bendrauti su moksleiviais.

Mokykla turi savo vėliavą ir 
himną. Gražūs himno žodžiai: 
“Tegyvuoja, tegyvuoja Lietuva, 
kaip tas didis ąžuolas (...)”. 
Mokyklos viduje gausu pačių 
moksleivių pagamintų puošme
nų: karpinių, piešinių, nėrinių, 
batikos; etnografiniuose kam
peliuose gausu senovinių buities 
daiktų: verpimo rateliai, kraičio 
skrynia, medinis arklas, sviesto 
muštuve, sėtuvė, vygė, senoviš
ka kaimiška lova su patalyne ir 
1.1. Tai ne tik muziejiniai rodi- 
niai, bet ir mūsų liaudies neseno 
gyvenimo veidrodis.

Mokyklos mokytojų kolek
tyvo tikslas: puoselėti tautos 
kultūros savitumą, etninės kul
tūros tradicijas, skiepyti pagar
bą tautos istorijai, tradicijoms, 
ugdyti dvasinį atsparumą bedva
sei triukšmingai ir blizgančiai 
pseudokultūrai, nepaisant iš kur 
ji brautųsi į mūsų šalį.

Savaitė Lietuvoj e
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ŠAS (NATO) sesija Vilniuje
Gegužės 27-31 d.d. Vinliuje 

vykusioje ŠAS (NATO) parla
mentinės asamblėjos/visumos 
sesijoje dalyvavo daugiau kaip 
200 parlamentarų iš 19 ŠAS 
valstybių ir daugiau kaip 70 par
lamentarų iš 16 nepilnateisių 
valstybių. Pastarųjų iš viso yra 
17 (Albanija, Austrija, Bulgari
ja, Kroatija, Estija, Suomija, bu
vusi Jugoslavijos respublika Ma
kedonija, Gruzija, Latvija, Lie
tuva, Moldova, Rumunija, Rusi
ja, Slovėnija, Slovakija, Šveicari
ja, Ukraina), tačiau Rusijos de
legacija renginyje nedalyvavo. 
Lietuvos delegacijoje dalyvavo 
penki seimo nariai: valdančio
sios daugumos atstovai liberalas 
Algirdas Gricius ir sociallibera
las Alvydas Sadeckas, opozicijos 
atstovai socialdemokratai Gedi
minas Kirkilas ir Algirdas Kun
činas bei konservatorė Rasa 
Juknevičienė.

Vyko penkių komitetų - 
Politikos, Gynybos ir saugumo, 
Ekonomikos ir saugumo, Civili
nio saugumo bei Mokslo ir 
technologijos - posėdžiai, rašo 
BNS/LGTIC. Buvo svarstomi 
trys pranešimų projektai - “Pag
rindiniai transatlantinių santy
kių ir Europos saugumo ateities 
klausimai”, “NATO plėtra” ir

Patriotiniam auklėjamajam 
darbui mokykla turi dėkingas 
sąlygas, ypač padeda uždaras 
kiemelis, naudojamas įvairiems 
mokyklos renginiams. Kiemely
je pačių moksleivių sumūrytas 
aukuras, kuriame renginių metu 
iškilmingai uždegama ugnis. 
Kiemelio centre auga mokslei
vių prižiūrimas ąžuolas, paso
dintas knygnešio Mykolo Rač- 
kaus atminimui. Neseniai kie
melyje pastatytas monsinjoro Al
fonso Svarinsko dovanotas puoš
nus didžiulis kryžius. Šventinant 
kryžių mokykloje buvo graži 
šventė, dalyvavo daug garbių 
svečių. Kryžių šventino arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius.

Mokslo metų pradžios šven
tė būna kiekvienoje mokykloje. 
“Ąžuolo” mokykloje ši šventė 
ypatinga. Mokytojai, pasitelkda
mi moksleivių išradingumą ir 
energiją, nuolat tobulina šios 
šventės turinį, kuria tradicijas, 
kurios moksleivių atmintyje iš
liks visam gyvenimui.

Mokykla turi tik jai būdingą 
Vardynų šventę - lapkričio 30- 
tąją. Tą dieną 1991 m. Kauno 
merija mokyklai suteikė “Ąžuo
lo” vardą. Vardynų šventei ruo
šiasi visos klasės: vyskta dainos 
konkursai bei per mokslo metus 
puoselėto “Pažink gimtąjį kraš
tą” kampelio peržiūra. Ir pir
mokėlis, ir abiturientas išreiškia 
savąjį gimtojo krašto grožio su
pratimą piešinyje, gintaro kruo
pelių kompozicijoje, tautinių 
juostų derinyje, rašinėlyje ar ei
lėse. Taip formuojasi pilietinė 
branda, ugdomas tautinio savi
tumo jausmas.

Be minėtų švenčių mokyk
loje tradiciniais renginiais tapo 
dainų šventės, jaunųjų talentų 
savaitės, laisvės gynėjų, spaudos 
atgavimo, knygnešių, valstybi
nės dienos, kurios švenčiamos 
labai pakiliai ir išradingai. Į 
daugelį renginių kviečiami žy
mūs visuomenės ir Bažnyčios 
atstovai, knygnešių ainiai, rezis
tencijos dalyviai, menininkai,

“Kuriant transatlantinę saugu
mo architektūrą - strateginė ra
ketinė gynyba ir Europos saugu
mo ir gynybos politika”. Rezo
liucijos dėl šių pranešimų bus 
priimamos rudens sesijoje Ota
voje.

LE statistika
“Lietuvos ryto”/LGTIC ži

niomis, pagal Lietuvos apskai
tos standartus (LAS), privati
zuoti ruošiama bendrovė “Lie
tuvos energija” (LE) 2000 me
tais uždirbo 104.3 mln. litų pel
no. Skaičiuojant pagal tarptauti
nius apskaitos standartus 
(TAS), pelnas siekė 112 mln. li
tų. Įmonės akcininkai, kurių di
džiausias - Lietuvos valstybė, 
turinti 86% akcijų, patvirtino 
šiuos rezultatus gegužės 11d.

LE specialistų teigimu, pel
no augimą lėmė padidėjusi 
elektros kaina krašto vartoto
jams ir beveik 4% sumažėjusios 
energijos gamybos, perdavimo 
ir paskirstymo išlaidos. Iš pa
grindinės veiklos įmonė pernai 
gavo 1.363 bin. litų pajamų. 
Pernai Lietuvoje pagaminta 
11.4 bin. kilovatvalandžių elekt
ros energijos - 2.1 bin. kilovat
valandžių (15.6%) mažiau negu 
1999 m. Elektros energijos ga
myba sumažėjo nutraukus eks
portą į Gudiją. RS.I 

poetai ir kt. Tokie svečiai savo 
dalyvavimu ir pasisakymais pa
deda formuoti moksleivių pa
saulėžiūrą, skatina mąstymą, 
brandina patriotus.

Mokykloje įsigalėjo labai 
prasminga tradicija - abitūros 
atestatų įteikimo dieną absol
ventai renkasi Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje prie 
Knygnešių sienelės, kur susitin
ka su knygnešių ainiais ir pasi- 
semia dvasinės stiprybės prasi
dedančiam naujam gyvenimui.

Mokykloje veikia daugybė 
įvairių būrelių, kuriuose kiek
vienas moksleivis gali rasti jį do
minančią veiklos sritį. Mokyklą 
garsina dainos ir muzikos mylė
tojus jungiantis folklorinis an
samblis “Gilė”. Ansambliui va
dovauja mokytojas Dobilas Juš
ka. Giliečiai domisi kraštotyra, 
tautosaka, liaudies menu, gili
nasi į liaudies dainas, dainuoja 
jau primirštas sutartines, dažnai 
lankosi įvairiose respublikos 
mokyklose, dalyvauja miesto 
kultūriniuose renginiuose.

Mokykloje puoselėjama min
tis - gerai pažinti savo kraštą. 
Todėl mokykloje populiarios 
ekskursijos ir įvairūs žygiai, ku
rių metu susipažįstama su pili
mis, piliakalniais ir jų istorija, 
šventovėmis ir jų architektūra, 
miestais...

Daug dėmesio skiriama 
kraštotyrai, susipažįstama su 
partizanų kovomis, knygnešių 
veikla, kaupiamas mokyklos 
bendruomenės narių ir jų arti
mųjų tremties archyvas. Moks
leiviai prižiūri knygnešio M. 
Račkaus kapą bei politinių kali
nių ir tremtinių memorialą 
Kauno Petrašiūnų kapinėse.

“Ąžuolo” moksleiviai daly
vauja įvairiuose respublikiniuo
se ir tarpvalstybiniuose projek
tuose. Nuo 1997 m. mokykla 
priklauso UNESCO mokyklų 
grupei, kur sėkmingai skleidžia 
lietuvišką tautinę kultūrą. 
Moksleiviai gražiai reprezenta
vo Lietuvą Pasaulio vaikų parla
mente Paryžiuje (1999), tarp
tautinėje konferencijoje Suo
mijoje, skirtoje Baltijos jūros 
paveldo išsaugojimui, Vokieti
joje (Leipcige) tarptautiniame 
gatvių muzikantų festivalyje 
(1999 ir 2000), ketvirtame tarp
tautiniame festivalyje “Tai žiba 
žiburužiai” ir kt.

Šiuo metu “Ąžuolo” mo
kykloje mokosi apie 2000 moks
leivių, darbuojasi 130 mokytojų. 
Pasiekimai, kurie garsina “Ą- 
žuolo” mokyklą, yra mokytojų ir 
moksleivių darnaus darbo re
zultatas.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Vokietijos žurnalas “Der 
Spiegei” š.m. balandžio 30 d. 
laidoje rašo: “1944 m. birželio 
30 d. Vokietijos kariuomenės 
Lietuvos Vilniaus motorinio 
transporto aptarnavimo bazės 
vadovas majoras Kari Plagge 
sušaukė daugelį savo žydų dar
bininkų su jų šeimomis- ir jiems 
padarė svarbų pranešimą - so
vietų kariuomenė jau netoli 
miesto, vokiečių kariuomenė 
traukiasi, todėl taisymo dirbtu
ves su apie 350 įnamių perims 
SS. Po to Plagge perspėjo pri
verstinio darbo darbininkus: 
“Jūs visi gerai žinote, kaip rū
pestingai SS elgiasi su savo žy
dais belaisviais”. Visi suprato 
šydu pridengtą žinią. Dabar tą 
pačią naktį 17 m. Wilchelm Bei
ge! kartu su trimis tuzinais kitų 
jaunų vyrų per atvirą dirbtuvių 
langą pabėgo į aplinkinius miš
kus. Kiti dingo landynėse, ku
rios su Plagge žinia buvo pa
ruoštos. Jie užsimūrijo nišose 
arba užsilipo į tarplubius.

15 m. Perella Esterowicz ir 
beveik šimtas jos kančių draugų 
įšliaužė su tėvais į kanalizacijos 
vamzdžius. Tai buvo klaikas be 
geriamo vandens, be maisto, o 
oras buvo vis labiau praretintas. 
Viena moteris ėmė kliedėti, o 
kita iš baimės pakvaišo, bet jos 
išgyveno. Tuo tarpu vietos kie
man įžygiavę SS daliniai sutelkė 
nesugebėjusius pasislėpti arba 
pabėgti įnamius - beveik 200 
vyrų, moterų ir vaikų. Patikrini
mo niekas neišgyveno - esesi
ninkai visus sušaudė.”

Majoras Kari Plagge buvo 
Hitlerio nacionalsocialistinės 
(NSDAP) partijos narys, todėl 
1948 metais jam reikėjo teisme 
būti atsakingam už savo partinę 
veiklą. Kai jis papasakojo apie 
tai, kaip jis gelbėjo žydus ir kai 
teisėjas jį paklausė, kodėl jis tai 
darė, majoras Plagge atsakė: 
“Aš gelbėjau, nes tai laikiau sa
vo pareiga. Turi būti žmonių, 
kurie palaikytų vokiečių įvaizdį 
užsienyje. Mums reikėtų gėdy
tis”. Toks atsakymas teisėjui 
ypatingo įspūdžio nepadarė, bet 
kadangi priklausomybės partijai 
jis savo labui nepanaudojo, bu
vo priskirtas ketvirtajai nacių 
grupei kaip Trečiojo Reicho 
“bendrakeleivis”. Plagge 1957 
metais mirė, vaikų neturėjo, mi
rė ir jo žmona.

Nuo 1999 metų Plagge liki
mu ėmė rūpintis jo išgelbėtieji 
dar gyvi žydai. Archyvuose apie 
jo veiklą buvo rasta medžiaga, 
kuri dabar yra Vilniaus žydų 
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mirus Lietuvoje, dukterį SIGINĄ KATKAUSKAITĘ ir 
artimuosius Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

mi. I. Beresnevičiui L. Marcinkus ir A. Uhl
P. A. Barbatavičiai A. R. Petroniai
G. Kobelskienė M. P. Scheinbergai

G. V Tumosai

muziejuje ir Jad Vašem archy
ve. Komisija nuspręs ar jam po 
mirties bus steiktas “teisuolio” 
vardas.

Svarbiu klausimu susitarta
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. gegužės 25-27 d. 
laidoje rašo: “10 pagrindinių 
Lietuvos politinių partijų ir 25 
jaunimo organizacijų trečiadie
nį pasirašė sutarimą, kuriuo pa
rėmė Lietuvos pastangas įstoti į 
ŠAS (NATO) ir krašto apsaugai 
išlaidų padidinimą. Valdančio
sios, kaip ir opozicinės svarbiau
sios Lietuvos partijos, taip pat 
sutarė dėl Lietuvos krašto ap
saugos politikos 2001-2004 me
tais. Jos sutinka, kad 2002 m. iš
laidos gynybai sudarys du bend
ro vidaus produkto procentus, 
kai tuo tarpu šiais metais šiam 
tikslui buvo paskirta 1.95%. 
Partijos taip pat įsipareigojo, 
kad 2003-2004 m. šių išlaidų 
nuošimtis nebūtų sumažintas. 
‘Tik būdama ŠAS nare Lietuva 
užsitikrins ilgalaikį ir pastovų 
saugumą’ - tvirtinama pasirašy
tame dokumente. Lietuva pa
kvietimą į ŠAS norėtų gauti jau 
.2002 m. rudenį per viršūnių su
sitikimą. (...)

Pagal statistinius duomenis 
šiuo metu Lietuvos įstojimą į 
ŠAS remia 51% krašto gyvento
jų. Jaunimo tarpe paramos nuo
šimtis siekia beveik 70.”

Rusakalbiai už Europos 
Sąjungą

Toronto rusų kalba leidžia
mas savaitraštis “Russian Cana
dian Info” š.m. gegužės 17 d. 
laidoje rašo: “Baltijos kraštuose 
gyvena beveik milijonas žmo
nių, priskirtų rusakalbių katego
rijai. Yra gerai žinoma kaip jie 
gyvena Latvijoje be pasų, prie 
SS maršų garsų. Ligi šiol jiems 
pagelbėdavo svajonė, kad ne
trukus Estijos, Latvijos ir Lietu
vos įstojimas į Europos sąjungą 
duos jiems galimybę atsipalai
duoti nuo vietinės kilmės gyven
tojų kontrolės. Rusų jaunimas 
mokosi anglų kalbos ir jau krau
nasi lagaminus, laukdamas to 
momento, kai ES atidarys savo 
sienas ‘naujiems europiečiams’. 
Pagal apklausas, kaip tik Balti
jos kraštų rusakalbių gyventojų 
tarpe yra daugiausia įstojimo į 
ES šalininkę.”

Kai kurios valstybės, ES na
rės, to ir bijo, kad jų kraštus už
plūs pigi darbo jėga iš ketinan
čių įstoti į ES Rytų Europos 
kraštų. J.B.
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Išminties simbolių kaita
ANTANINA GARMUTĖ

Tūkstantmečių sandūra Lie
tuvoje nereiškė pasaulio pabai
gos. Tačiau, įsisavinant demo
kratijos pradžiamokslį, keičiasi 
kai kurių žmonių moralė. Kelias 
į tikrąją laisvę tebėra išklotas 
spygliais. Dabartinė, sovietžmo- 
gių klestėjimo epocha, iš tiesų 
yra dorų žmonių vargo ir kančių 
Golgota. Pakirstos gyvybingu
mo šaknys. Tautosaka. Kinta 
išminties simboliai - patarlės. 
Štai kalbasi dviese, intelekto 
nesugadintais veidais:

- Laiko nėra. Laiką daro 
laikrodis. Ir biznis!

- Tiesos nėra. Tiesą daro 
pinigai! O pinigus - jėga!

- Įleisk kiaulę į bažnyčią - 
ant altoriaus užlips. Užkėlei 
kiaulę ant altoriaus - dėkingu
mo nelauk. Suės. Išvada: ne tik 
vilkas gali būti ėriuko kailyje, 
bet ir kiaulė. Tokių dabar - nors 
vežimu vežk!

Iš tikrųjų. Kokios naivios 
buvo patarlės, tarkim, apie va
gis! Anksčiau buvo teigiama: 
nepagautas - ne vagis. O dabar - 
ir pagautas už rankos - ne vagis. 
Nes, jį nutvėręs, gali tapti po
litiniu provokatoriumi ar dar 
kuo nors. Anksčiau sušukdavo: 
“vagie, kepurė dega!” Nieko pa
našaus: tylėk. Nes nusikaltėlis ne 
vagis, o tas, kuris vagį pamatė!

Prisimenam: “Kas melagis, 
tas ir vagis” - sakydavo mūsų 
protėviai. O ką šiandien girdi
me? “Kas teisus, tas ir vagis”. 
Nes tiesa - tai lyg ir koks išsigi
mimas. Ašaka gerklėje (kurios 
nei praryti, nei išspjaut).

“Vagių močia nenumirus” - 
porino sena išmintis. Deja, ji jau 
numirė, toji močia, nes vagių

Mokykla ir bendruomenė
Užsienio lietuvių mokyklų vadovų ir mokytojų konferencija

ŽILVINAS BELIAUSKAS

Š.m. gegužės 10 d. “Pušies” 
viešbutyje Vilniuje prasidėjo 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos res
publikos vyriausybės organizuo
ta konferencija “Mokyklos ir 
bendruomenės sąveika, puose
lėjant tautinį identitetą”. Tai ne 
pirmoji tokio pobūdžio konfe
rencija. Anksčiau užsienio lietu
vių mokyklų mokytojai rinkda
vosi Vasario 16-tosios gimnazi
joje Hiutenfelde, kartą buvo su
važiavę į Seinus Lenkijoje.

Departamento direktorius 
R. Motuzą, sveikindamas kon
ferencijos svečius, pažymėjo, 
kad kartais egzistuoja tam tikra 
riba tarp bendruomenės ir mo
kyklos. Tačiau stipri bendruo
menė - tai geresnės sąlygos mo
kyklos atsiradimui ir klestėji
mui. Konferencija teikia puikią 
progą pasikeisti patirtimi, kaip 
šios problemos sprendžiamos 
įvairiuose kraštuose. Ne paslap
tis, kad vis dar trūksta veiksmin
gų metodinių priemonių to
kioms įvairiomis sąlygomis dir
bančioms mokykloms.

Švietimo ir mokslo min. Al
girdas Monkevičius savo sveiki
nimo žodyje palinkėjo susirin
kusiems mokytojams ištvermės 
ir sveikatos jų svarbiame darbe. 
Šiais globalizacijos laikais visiš
kai naujai iškyla tapatybės iš
saugojimo klausimas. Ministeris 
pažadėjo, kad konferencijos da
lyvių lankymosi Švietimo ir 
mokslo ministerijoje metu jos 
darbuotojai bus labai atidūs sve
čių klausimams ir pageidavi
mams.

PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis taip pat 
atkreipė dėmesį į mokyklos ir 
bendruomenės santykį, pabrėž
damas jo glaudumo svarbą. Mo
kykla yra bendruomenės dalis ir 
nuo bendruomenės gyvenimo 
priklauso mokyklos gyvenimas. 
Būtinas nuolatinis abipusis 
bendradarbiavimas. Mokytojai 
turi dalyvauti bendruomenės 
darbe, nebijoti prisiimti ir kitų 
pareigų. “Jūs esate lietuviškumo 
išlaikymo fronto pirmosiose li
nijose. Nuo jūsų pareina, kiek 
jaunimas žinos apie lietuvišką 
kultūrą, istoriją. Saugokite kal
bą, kad į ją nesiskverbtų visokia 
bjaurastis, su kuria mes susidu
riame čia, Lietuvoje, per žinia- 
sklaidą, pokalbius ir net seimo 
narių pasisakymus. Pasigirsta net 
tokių posakių kaip ‘nedarykite 
man presingo’ arba ‘viską sprę
sime votavimu’. Kalba kinta kaip 
gyvas organizmas, bet tokiomis 

mokyti nebereikia. “Vilkas per 
pasiuntinį netunka”. Deja, ir 
pasiuntiniai (tarpininkai) tunka. 
Ir vilkai. O reketininkai - klesti. 
“Pernykštis sniegas niekam ne
rūpi”. Dar ir kaip! (Jei tik nau
da pakvipo).

“Lapė prie olos viščiukų ne
neša. Čigonai kaimynų neapva- 
ginėja” - beviltiškai pasenę 
priežodžiai. Juk patogiausia ap
švarinti kaip tik kaimynus.

“Išlindo yla iš maišo”. (Na, 
ir kas? Atsakomybės vis vien - 
jokios...).

“Pinigai - galvažudžiai”. 
Argi? Greičiau - gelbėtojai.

“Kas skaito, rašo - duonos 
neprašo” (Vaje, o kas j užsie
nius bėga? Šiukšlių duobėse ir 
dėžėse rausiasi? Rankas ištiesę 
gatvėse klūpo?).

“Nekask duobės kitam” 
(Kask ramiai; kitas tau iškas).

“Žiurkės iš skęstančio laivo 
bėga”. Nebėga. Grobia. (Siau
čia gobšumo epidemija).

“Pažadais sotus nebūsi”. 
Jais nuolat pasotinami vargšai 
rinkėjai.

Paseno “Sena patarlė amži
nai nepasens”. (Kol naujos tra
dicijos ir nauji papročiai naujų 
nepagimdys).

Betgi teisūs buvo mūsų se
noliai, sakydami: “Nemesk kelio 
dėl takelio. Kas gimė, tas ir 
mirs. Kaip pasiklosi, taip ir išsi
miegosi. Nemesk akmens į šunį, 
jei jis nepuola. Negirk žmogaus, 
nežinodamas jo darbų. Ne
spjauk į šulinį - rasi pats gersi. 
Sotus alkano neužjaučia”. Ir 1.1.

Ačiū Dievui, yra ir amžinų 
vertybių, kurių prisibijo Laikas. 
Kaip ir Egipto piramidžių.

bacilomis galima ją ir užmušti”.
Valstybinės kalbos inspekci

jos atstovė Danguolė Mikulė- 
nienė priminė, kad šie metai yra 
Europos kalbų metai. Jie sutei
kia dažnų knygų parodų metu 
susitikti su kitų šalių atstovais ir 
pasikeisti mintimis apie save, 
palyginti, kaip kitos tautos 
sprendžia savo kalbos puoselėji
mo uždavinius. Reikia pripažin
ti, kad mes esame šioje srityje 
nemažai pasiekę. Tačiau, iš vis
ko sprendžiant, informacijos 
amžius suduos kalbai didesnį 
smūgį nei pvz. spaudos draudi
mo metais. Labai svarbu, kiek 
žmonių pasaulyje kalba ir domi
si mūsų kalba. Tai kelia valsty
bės prestižą. “Kai matome, kaip 
noriai vaikai net ne iš lietuviškų 
šeimų kaimyninėse šalyse mo
kosi lietuvių kalbos, supranta
me, kad valstybė turi autoritetą. 
Į jus žiūriu kaip į lietuvių kalbos 
ambasadorius”.

D. Mikulėnienė taip pat 
pristatė kompaktinį diską su lie
tuvių kalbos tarmėmis, kurį pa
rengė Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas. Jame tarmiškai 
apsakoma visa žmogaus gyveni
mo aplinka ir buitis, kuri iliust
ruojama nuotraukomis. Yra ir 
angliškas vertimas. Šis kompak
tinis diskas pasaulinėje parodo
je Hanoveryje buvo apdovano
tas specialiu medaliu. D. Miku
lėnienė Švietimo ir mokslo mi- 
nisteriui pažadėjo tiek nemoka
mų kopijų, kiek Lietuvoje yra 
mokyklų, o R. Motuzai - kiek 
yra lietuviškų mokyklų už Lietu
vos ribų.

Atskiru žodžiu konferenciją 
sveikino ir Išeivijos instituto di
rektorius prof. dr. Egidijus 
Aleksandravičius, kuris po ka
vos pertraukos perskaitė įdomų 
istorinį pranešimą apie šešias 
lietuvių emigracijos kartas pra
dedant nuo XVI a. iki dabar. 
Pranešimas jau buvo skelbtas 
per “Lietuvių studijų savaitę” 
Hiutenfelde, ir E. Aleksandravi
čius atsiprašė tų, kuriems jį rei-
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Gelgaudiškio muzikantai, šokėjai, vaidintojai, dainininkai - kultūrinio gyvenimo judintojai

Degti ryškiai, kad ir trumpai
VALERIJA VILČINSKIENĖ

Vartau Gelgaudiškio kultū
ros centro kultūrinių renginių 
registracijos žurnalą, Šakių VB 
Gelgaudiškio filialo tekstinę 
ataskaitą, mintyse dėlioju švie
saus džiaugsmo, buvimo kartu 
su juos rašančiais žmonėmis 
akimirkas. O gražus jų būrelis 
gyvena ir dirba Gelgaudiškyje 
prie Nemuno. Tai Kultūros 
centro direktorė Zita Gerulai- 
tienė, rūpesčių skraiste apgo
bianti visus čia dirbančiuosius ir 
entuziastus. “Vienas lauke - ne 
karys, ypač šiame darbe,” - sa
ko ji.

Prasmingu ženkliu buvimu 
šalia jos miestelio, rajono, res
publikos ir net už jos ribų pasi
žymi kultūrinių renginių organi
zatorius Edgaras Pilypaitis, Ša
kių VB Gelgaudiškio filialo bib
liotekininkė Lina Uždravienė, 
šio centro mišrus ansamblis, va- 

kėjo išklausyti antrą kartą. Be 
to, šią tikrai įdomią medžiagą 
galima rasti E. Aleksandravi
čiaus knygoje “Praeitis, istorija 
ir istorikai”.

Departamento direktoriaus 
pavaduotojas Steponas Kul- 
bauskas supažindino klausyto
jus su dabartine lietuviškų mo
kyklų už Lietuvos ribų padėti
mi. Pateikė daug svarbios statis
tikos apie vidurines mokyklas, 
lituanistines mokyklas, lietuviš
kus fakultatyvus ir lietuvių kal
bos pamokas. Deja, jo pateikta 
medžiaga kalbėjo beveik vien 
apie į rytus nuo Lietuvos esan
čias mokyklas, su kuriomis De
partamentas daugiausia ir dir
ba. Buvo tik paminėta, kad JAV 
turi 16 lituanistinių mokyklų, 
kad jos egzistuoja Melburne, 
Buenos Aires, Sao Paulo ir ki
tur. Kasmet išleidžiama apie 1 
mln. litų mokytojų, dirbančių 
užsienio lietuviškose mokyklo
se, atlyginimams ir pašalpoms. 
100,000 Lt. išleidžiama vadovė
liams, žinynams, žodynams ir ki
toms knygoms. Apie 100 - 150 
vaikų iš užsienio gauna galimy
bę stovyklauti Lietuvoje.

Lietuvių etnografijos tyrinė
tojas, Romuvos įsteigėjas, Lie
tuvos Filosofijos ir sociologijos 
instituto mokslo bendradarbis 
Jonas Trinkūnas, sekdamas Vy
dūno filosofija, pateikė praneši
mą “Tautinė kultūra ir tautinio 
identiteto išsaugojimas”. Jame 
nuskambėjo įdomi mintis apie 
gimtųjų vietų žemių poveikį, ku
rio svarbą pabrėžė Vydūnas. 
Todėl pranešėjas siūlė kiek gali
ma dažniau lankytis protėvių 
žemėje.

Po pietų konferencijos daly
vių laukė susitikimai Švietimo ir 
mokslo ministerijoje bei ekskur
sija po prezidentūrą. Vakare - 
A. Adams baletas “Žizel”

Rytojaus dieną - dar viena 
konferencijos darbo diena su 
naujais pranešimais, darbais 
grupėse ir susitikimais, kuriuos 
apvainikavo vakaronė “Gimti
nės dangaus visada laukiami”.

517 Fruitland Rd. 
Stoney Creek, Ontario 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 

dovaujamas Dalės Jakienės, ka
merinė choro grupė, vadovauja
ma Edgaro Pilypaičio, Dramos 
ratelis, vadovaujamas Zitos Ge- 
rulaitienės, du kartus tapęs ra
jono teatrų apžiūros nugalėtoju, 
šaunioji kaimo kapela, vadovau
jama Rimanto Boso, Ilona Se- 
deravičienė, merginas subūrusi į 
ritminių šokių ratelį, - paįvairi
na koncertus.

O kiek žmonių! Jų visų ne
išvardinsi! Jie visi - gyvoji mūsų 
kultūra, mūsų gyvenimo dalelė, 
ją kuriantys šaltuose, nešildo
muose centro namuose, O kiek 
jų, remiančių lėšomis, pastoviai 
talkinančių, sprendžiant organi
zacinius, darbinius rūpestėlius...

Šio gyvenimo pradžią direk
torė Z. Gerulaitienė atranda 
paauglystėje, kada su koncerti
ne klasės programa važinėdavo 
po kolchozus. Baigusi vidurinę 
mokyklą, mokėsi Vilniaus kul
tūros mokykloje, Kernagio gru
pėje. Ją baigusi nuo 1971.1.04. 
dienos trisdešimt pirmuosius 
metus skaičiuoja kultūros dirvo
nuose. Pirmoji darbovietė - D. 
Spalio kultūros namai. Juos už
darius - Gelgaudiškio kultūros 
centre nuo 1991 m.

Datos, renginiai, nauji la
pai... Šviesos blyksniai, nušvie
čiantys pavargusius mūsų pilka- 
dienius. Gera su jais, šalia jų. 
Štai ir Audrius Račiukaitis, or
ganizuojantis jaunimo laisvalai
kio užimtumą, dūlį savų lėšų 
skiria kitiems renginiams pa
remti.

Daug tokių esama. Gražus, 
prasmingas jų buvimas kartu, 
aplinkiniams šviečiantis jų sielų 
šviesa ir šiluma, jų gyvenimas. 
Jų jaunatviškas veržlumas, savi
raiškos būtinumas, noras dalin
tis tuo, ką pavyko sukaupti, lydi 
juos į rytdieną, - mąsto kultūri
nių renginių organizatorius Ed
garas Pilypaitis. Jis apgaili - per 
maža valandų turi para. Nuo 
darbų gausybės rankos nesvyra, 
- mąsto jis, tik pastebi, kaip ne
numaldomai bėga laikas, kaip 
reikia bėgti kartu su juo. Pasise
kęs renginys, šiltas žodis - atpil
das ir įvertinimas. Gyvenimo 
prasmė jam - kuo daugiau savęs 
išdalinti, degti ryškiai, kad ir 
trumpai, nes smilkti - tai nei 
šviesos, nei šilumos. Tik troš
kūs dūmai... Išgyvena matyda
mas nedėmesingumą, abejingu
mą tų, kurie iš tiesų daug gali, 
nuo jų daug kas priklauso, bet 
nėpajudina nė piršto. Jį džiugi
na žmonių entuziazmas, gera
noriškumas, pakantumas vienas 
kitam. Turi jis ir realiausią pla
ną - paruošti 2002 m. pasaulio 
lietuvių dainų šventės repertua
rą ir būti į ją pakviestiems.

Edgaras ypatingai pasi
džiaugia, kad kaimo kapela vi
sur šiltai priimama ir deramai 
atstovauja Gelgaudiškiui, Šakių 
rajonui. Dabartinį jos vadovą 
Rimantą Bosą prieš daugelį me
tų atrado buvusi Kultūros namų 
darbuotoja Berita Vokietaitytė- 
Zaksienė kaip muzikantą, vė
liau jis išaugo kapelos vadovu. 
Šiais 2001 m. Rimantas pelnė 
“Atvaro” nominaciją kaip meno 
vadovas už 2000 metų kultūrinę 
veiklą. Jau 23 metai šioje kape
loje. Muzikalus auga ir mažasis 
jo sūnelis. Gal tėvelio pamaina? 
O kažkada su Pijumi Damušiu 
grojo dviese. Tai seniausias ka
pelos narys, grojantis nuo pen- 
kerių metukų.

Po to atėjo kiti dabartiniai 
muzikantai ir dainininkai: Anta
nas Lietuvninkas - kapelos rim- 
tuoliu įvardintas, Kęstutis Že
maitis - nuotaikingiausias, Da
lia Jakienė - ansamblio vadovė, 
besidžiaugianti ištikimiausiais 
savo dainininkais. Labai santūri,

• Ką darome kitiems, atrodo daug; 
ką kiti daro mums, atrodo niekis.

(Pranciškus salezietis) 

darbais kalbanti apie save, savo 
gyvenimą.

Prigijo kapeloje Raimondas 
Stankaitis, Vanda Brazauskie
nė, Aldona Virbauskienė, stu
dentė gelgaudiškietė . Neringa 
Navikauskaitė, Mindaugas Gy
lys, Artūras Vinteris, mielai tal
kinantis Antanas Šneideraitis.

Nuo praėjusių metų balan
džio jų išvykos siekė Vilnių, 
Kauną, kur grota “Grok, Jurge
li” šventėje, III liaudiškos muzi
kos šventėje “Pamituvio armo
nika” Jurbarke. Su Patašinės, 
Liepalotų kaimo kapelomis gro
ta televizijos laidoje “Subatos 
vakarėlį”, atstovaujant Suvalki
jai, dalyvauta Vilniaus mokytojų 
namuose Lietuvos regionų 
šventėje.

Jau antri metai gražiu Šakių 
rajono kultūros skyriaus inicia
tyvos akordu ir šiemet nuskam
bėjo “Pašešupių armonikos” 
šventė Gelgaudiškyje.

Maloniai nustebino gelgau- 
diškietės Indrės Pušinaitytės, 
busimosios interjero apipavida
lintojos, profesionali paroda 
bibliotekoje ir kultūros centre.

Daugelis renginių tapo kas
met laukiama tradicija. Tai: 
dramos ratelio spektakliai, 
Amatų diena - “Stasiuko mu
gė”, Vaikų gynimo diena, Joni
nių vakaras, choro vakaronė šv. 
Cecilijos dieną, Advento muzi
kos ir poezijos vakarai, “Kalėdi
nės giesmės kitaip”, Naujųjų 
metų, Užgavėnių šventės, Trijų 
karalių, Laisvės gynėjų, Vasario 
16-osios, Kovo 11-osios dienų 
paminėjimai.

Gelgautiškiečiai turi progos 
susipažinti su profesionaliuoju 
menu čia viešint Kauno “Dro
bės”, Kauno arkikatedros bazi
likos, Č. Sasnausko, “Avė musi- 
ca”, “Kamertono” chorams, ku
riame dainuoja pats Edgaras, 
pučiamųjų orkestrui iš Goerlitz 
(Vokietija), solistui Danieliui 
Šadauskui. Įsimintinos šventi
nės popietės su Velykų bobute, 
šiltai sutinkamos gelgaudiškie- 
čių poetų E. Šulinskienės, J. 
Jakštytės, Valerijos Vilčinskie- 
nės poezijos ir A. Murausko 
darbai iš medžio, poezija, V. 
Šidlausko proza, minimi rašyto
jų jubiliejinių metinių minėji
mai. Mokytojos B. Stankaitytės 
surinkta senojo Dabitų kaimo 
istorija respublikiniame krašto
tyrininkų suvažiavime įvertinta 
trečiąja premija.

Visuose renginiuose - noras 
dalinti save, burti žmones prie 
kultūros židinio, kviesti prijau
čiančius. Prasmingais darbais 
šioje sferoje ryškėja Linos Už- 
dravienės braižas. Kūrybiškumu 
ji gražiai papildo miestelio kul
tūrinius renginius. Jos dėka su
burta iniciatyvinė grupė, lei
džianti informacinį leidinį “Gel- 
gaudukas”, gegužės 2 dieną 
šventusį metukų sukaktį. Jame

(Nukelta į 4-tą psl.)

Britanijos Londono Šv. Kazimiero parapijos bibliotekos vedėja VITA SVADERSKYTĖ atsisveikina su skaity
tojais (pažymėt a kryžiuku). (Žiūrėt aprašymą 4 psl.)
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Jaunimas krikščioniškoje mokykloje i
Iš žurnalisto liuterono pokalbio su jėzuitų provincijolu kun. 

Antanu Saulaičių apie Vilniaus jėzuitų gimnaziją

Tarp daugybės bokštų pasi- 
metusioje Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažnytėlėje vyko eku
meninės pamaldos artėjančiam 
Jėzaus Kristaus dutūkstantme- 
čiui pagerbti. Pamaldas laikė vi
sų krikščioniškųjų konfesijų 
dvasiškiai. Tarp jų buvo ir kata
likų kunigas Antanas. Jo sakytas 
pamokslas man, senam liutero
nui ir smalsiam žurnalistui, pa
darė gilų įspūdį. Patraukė jo pa
prastumas ir nuoširdumas, jo 
minčių humaniška ir demokra
tiška dvasia. Pagalvojau: “Būti
nai turiu su šia šviesia asmenybe 
susitikti”. Buvau dar labiau su
intriguotas sužinojęs, kad kun. 
A. Saulaitis yra Baltijos jėzuitų 
provincijolas, be to, Vilniaus jė
zuitų gimnazijos ir Kauno jėzui
tų gimnazijos direktorių tarybos 
pirmininkas. Atvyko iš JAV An
tanas A. Venckus, mano senas, 
Palangos gimnazijos laikų kla
sės draugas, ir suvedė mudu. 
Pasakė: “Antanai, tu jam pasa
kok... O tu, Povilai, man ra
šyk!” Ir išskrido Čikagon. Kas 
liko? Vykdyti draugo prašymą. 
Tą ir darau.

- Apie jėzuitų gimnazijos 
mokinius esu girdėjęs nemažai 
gerų žodžių. Čia susibūrę gabūs, 
stropūs vaikai. Kaip Jūs juos ver
tinate, kaip atsirenkate?

- Kiekvieną pavasarį, gegu
žės mėnesį, mums visiems yra 
skausmingas laikotarpis. Norin
čių įstoti - tris kartus daugiau, 
negu galim priimti. Geri vaikai, 
doros šeimos, o nėra tiek vietų. 
Tai ką mes darom? Prašom vai
kus laikyti stojamuosius egzami
nus iš lietuvių, užsienio kalbos, 
matematikos. Viskas raštu. Le
mia pažymiai. Tik tikybos egza
mine daugiau kalbamės, žiūri
me, koks šeimos gyvenimas, ko
kia ten atmosfera. Gerai, jeigu 
sesuo ar brolis mokosi gimnazi
joje, į tai atsižvelgiame. Žiūri
me, kur vaikas gyvena, ar ne per 
toli jam eiti, gal reikia “busu” ar 
“troliu” važiuoti. Geriau, kad 
penktokėlis per kokias dvi de
šimtis minučių galėtų pats ko
jomis atpėduoti. Jei šeima ne
turtinga, irgi atsižvelgiame. 
Prieš II Pasaulinį karą buvo 
gerai: abi gimnazijos Vilniuje ir 
Kaune turėjo bendrabučius. 
Dabar to nėra. Tiesa, Kaunas 
žada įrengti mažą, dešimties 
vietų bendrabutėlį, iš tolesnių 
apylinkių atvažiuojantiems ir 
mieste neturintiems giminių ar 
galimybės pas žmones gyventi.

- Valstybinėse gimnazijose ii 
tėvų nuolat prašoma pinigų. Ko
kia tradicija jėzuitų gimnazijoje?

- Tėvai žino, kad pinigų 
mokyklai reikia. Ir gražu, kai tė
vai remia vaikų išmokslinimą. 
Žinoma, pagal išgales. Net pa
talpos, komunalinės paslaugos 
kainuoja. Už viską reikia mokė
ti. Tėvų komitetas svarsto ir nu
sprendžia, kokia galėtų būti mė
nesinė auka už vaiką. Užpernai, 
žinau, tėvų komitetas nutarė, 
kad kas mėnesį reikia aukoti 
100 Lt. Vienas penktadalis mo
kinių tėvų pajėgia tiek įnešti. 
Turime ir tokių, kurie sako: 
“Žinau, kad yra, kurie neturi iš 
ko aukoti, aš, dėkui Dievui, ga
liu”. Ir duoda 500 litų! Tokiu 
būdu susiformuoja draugiškas 
abipusis bendravimas, broliškas 
dalijimasis. Praėjusiais mokslo 
metais turėjome 50 vaikų, kurie 
gavo pietus mokykloje nemoka
mai, nes jie neturėtų iš ko su
simokėti. Pietūs kainuoja 2.70 
Lt. O dar drabužėlių reikia, ba
tai vaikams greit nuplyšta...

- Vyriausybė yra paskaičia
vusi, jog vienam vaikui per metus 
reikia skirti 1600 litų. Ta suma - 
valdiškom mokyklom. Ar esate 
paskaičiavę, kiek kainuoja vaiko 
mokymas jūsiškėje?

- Mūsų moksleiviui būtų 
nuo 600 iki 1000 JAV dol. Tu
rime žmonių, kurie stipendijas 
moksleiviams siunčia. Tai, kiek 
dabar galiu čia prisiminti, - 
Šalčių šeima iš Čikagos, Julius 
Muskus, Irena Cade, Tijūnelie- 
nė, Noreika, Lieponiai. Kai kas 
nors iš stipendijas mokančiųjų 
lankosi Lietuvoje susitinka su 
tuo vaiku, regi džiaugsmo ašarą. 
Moksleiviai globėjams noriai 
pasakoja, kaip jiem sekasi 
mokslas, kokius pažymius gau
na, kokius pomėgius turi... Aš 
tik trumpai tokią sceną esu 
stebėjęs, bet labai gražu buvo 
matyti, kaip jie draugiškai 
bendravo.

Faktai iš gimnazijos leidinio -
“1996-97 m. Vilniaus jėzuitų 

gimnazijoje mokėsi 406 mokslei
viai, dirbo 65 mokytojai. Išleista 
pirmoji abiturientų laida. Klasių 
vadovės - mokytoja N. Panama- 
riovienė ir mokytoja A. Valanti- 
nienė. Iš 36 baigusiųjų gimnaziją 
į aukštąsias mokyklas įstojo 25, į 
aukštesniąsias - 7, niekur neįsto
jo 4”.

“1997-98 m. mokėsi 409 mo
kiniai, dirbo 56 mokytojai. An
tros abiturientų laidos klasių 
auklėtojai - mokyt. G. Griškevi- 
čienė ir mokyt. V. Gruodis. Baigė 
41 abiturientas. Iš jų 33 įstojo į 
aukštąsias, 4-į aukštesniąsias, 4 
niekur neįstojo”.

- Ką veikia mokiniai vasaros 
metu?

- Daug teigiamų emocijų, 
patirties ir naudingų žinių mūsų 
mokiniai patiria vasarą, stovyk
laudami Trakuose prie Guostų 
ežero. Stovyklavietėje puiki 
proga mokytojams neformaliai 
su mokiniais pabendrauti. 
Atvažiuoja tėvai, jiems gera 
proga iš arčiau susipažinti tar
pusavyje. Vakarais, prie laužo 
liepsnų, visi drauge - vaikai, tė
vai, mokytojai. Į renginius mie
lai sugrįžta ir anksčiau mokyklą 
baigusieji. Gerai, kad palaiko
mas bendras ryšys. Jėzuitų gim
nazijos negalima charakterizuo
ti kaip uždaros sistemos. Yra 
palaikomi draugiški ryšiai su Ši
lutės Vydūno gimnazija, Miros
lavo vidurine mokykla. Keičia
mės ekskursijomis, dalinamės 
gautomis knygomis. Jau keli 
metai palaikomi bičiuliški ryšiai 
su Gdynios (Lenkijoje) jėzuitų 
licėjumi, su viena Danijos ir P. 
Vokietijos mokykla.

Kalbėjosi Povilas Pukys

Įvairios žinios
Lietuvos žiniasklaidoje pas

taruoju metu gana agresyviai vy
rauja negatyvistinės nuostatos, at
virai ir ciniškai propaguojamas 
smurtas, seksas, nusivylimas savi
mi bei savo krašto istorija. Kaip 
ELTA praneša (2001.IV.30) apie 
tai rašoma atvirame laiške, skirta
me Lietuvos prezidentui V. 
Adamkui. Laišką pasirašė trisde
šimt du menininkai, mokslinin
kai, dvasininkai, gydytojai. Kvie
čiama susimąstyti apie Lietuvos 
ateitį, pradėti diskusiją, sukurti 
strateginę Lietuvos viziją, paruoš
ti tuo reikalu specialią deklaraci
ją, po kuria sutiktų pasirašyti 
daugelis įtakingų žiniasklaidos at
stovų, valdžios, verslo, mokslo ir 
meno žmonių.
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REMIA BITININKUS

ELTOS/LGTIC žiniomis, Tė
vynės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) frakcija piktinasi vyriau
sybės veiksmais, “galinčiais pa
kirsti šios veiklos pagrindus”, bū
tent nutarimą, kuriuo nuo birže
lio 1 d. asmenys, laikantys ar ga
benantys daugiau kaip 50 kg cuk
raus, privalės turėti teisėtą įsigiji
mą patvirtinančius dokumentus 
(parduotuvės kasos čekį, sąskaitą 
ar pan.) Konservatorių frakcijos 

• teigimu, tokia vyriausybės inicia
tyva “paniekina ir žlugdo senas 
uogienių virimo ir bitininkystės 
tradicijas”. TS(LK) solidarizuoja
si su bitininkais ir uogienių ga
mintojais, o liberalai ir sociallibe
ralai vadinamiems biurokratams 
siūlo viešai atsisakyti medaus ir 
uogienių.

SKIRS LĖŠAS PAMINKLUI

Kauno savivaldybė skirs 
24,000 litų lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno žūties vie
toje (Lenkijoje) esančio paminklo 
sutvarkymui. Reikalinga atnaujin
ti užrašą, nuvalyti paminklą. Taip 
pat bus pasirūpinama prižiūrėto
jo gydymu. Nuo 1936 m. Vytauto 
Landsbergio-Žemkalnio sukurtą 
paminklą bei muziejų-klėtelę bei 
lėktuvo sužalotas pušis prižiūri ir 
tvarko savo lėšomis Mislibožo 
miesto ir valsčiaus savivaldos. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, pernai 
buvo išleista Zenono Novopols- 
kio knygelė “Mislibožo miško 
paslaptis”, kurioje pateikiami nie
kur neskelbti faktai apie lietuvių 
lakūnų, pirmą kartą perskridusių 
Atlantą, tragišką žūtį 1933 m. lie
pos 17 d.

IŠKILMĖS KARO AKADEMIJOJE

Gegužės 19 d. Lietuvos karo 
akademijoje prasidėjo iškilmingų 
renginių ciklas, skirtas Partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuo
menės vienybės dienai paminėti. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, šventė 
pradėta rikiuotės aikštėje kariūnų 
paradomosiomis pratybomis su 
ginklais, vėliau dainomis, LK pu
čiamųjų orkestro atliktais kūri
niais. Vyko įvairios sporto varžy
bos, seminarai apie Lietuvos ka
riuomenės tradicijas ir perspekty
vas, Lietuvos įsijungimą į ŠAS/ 
NATO, dokumentinių filmų apie 
Lietuvos kariuomenę pristaty
mas. Surengtos ekspozicijos bei 
akademinių studijų programos 
pristatymai, norint visuomenę su
pažindinti su Akademijos progra
momis ir leidiniais.
MINĖJO NUO “AIDS” MIRUSIUS

Gegužės 20 d. Lietuvoje buvo 
minima tarptautinė mirusiųjų

DčA/mf four seasonsIvJzZr realty limited

Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
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Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 
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X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

nuo AIDS diena, skelbia BNS/ 
LGTIC. Lietuvos AIDS centras 
praneša, kad tai didžiausias pa
saulinis AIDS temai skirtas rengi
nys, kur mirusiųjų nuo AIDS mi
nėjimo ceremonija vyks daugiau 
kaip 500 pasaulio bendruomenių. 
Lietuvoje buvo surengti koncer
tai, ekumeninės pamaldos Ber
nardinų šventovėje, vyko Tarp
tautinio pareiškimo pasirašymas, 
kuris bus pristatytas JT specialia
jai sesijai. Ten birželio 25-27 d.d. 
vyks aukšto rango pareigūnų dis
kusijos apie ŽIV stabdymo veik
lą. Nuo 1983 m. AIDS liga sirgę 
mirė daugiau kaip 22 mln. žmo
nių, dabar pasaulyje su ŽIV/ 
AIDS gyvena daugiau kaip 36 
mln. Lietuvos AIDS centro duo
menimis, Lietuvoje yra 299 ŽIV 
užsikrėtę asmenys, iš kurių 29 
mirė.

SULAIKYTAS ŠNIPAS
BNS/LGTIC praneša, kad 

Valstybės saugumo departamen
to (VSD) ir Generalinės prokura
tūros pareigūnai gegužės 21 d. 
Vilniuje sulaikė šaulietį Eugenijų 
Joniką, kuris įtariamas šnipinėji
mu bei valstybės paslaptį suda
rančių žinių perdavimu užsienio 
valstybės žvalgybai. Jis, dirbęs Vi
daus reikalų ministerijos struktū
rose, buvo susipažinęs su krašte 
taikoma operatyvinio darbo prak
tika ir ruošėsi surinktas žinias 
perduoti svetimos valstybės spe
cialiosioms tarnyboms. Šnipinėji
mu užsiėmęs savo inciatyva ir ieš
kojęs užsienio ryšių, jam gresianti 
bausmė priklausys nuo teismo 
sprendimo, tačiau jis gali būti ap
kaltintas valstybės ir valstybės 
paslapčių išdavimu. E. Jonikui iš
kelta bąudžiamoji byla, vyksta pa
rengtinis tardymas.

KRITO LĖKTUVAS

Gegužės 27 d. į Kuršių ma
rias nukrito lėktuvas su 5 žmonė
mis, rašo BNS/LGTIC. Neringoje 
pramogavusi šeima su lakūnu liko 
gyvi. Kauno aeroklubui priklau
santis lėktuvas ST 10 nukrito tik 
pakilęs iš Nidos oro uosto. Lėktu
vas nenuskendo, nes krito 200- 
300 metrų nuo Nidos krantinės, 
kur yra seklu. Lėktuvą iš pakilimo 
tako į šoną nubloškė galingas vė
jo gūsis, ir lakūnas nebegalėjo su
valdyti lėktuvo, kuris tada krito į 
vandenį.

PRIMINTOS TAISYKLĖS
Kaip rašo BNS/LGTIC, Lie

tuvos seimo Etikos ir procedūrų 
komisija, nagrinėjusi skundus dėl 
parlamentarų elgesio, seimo na
riams išplatino pareiškimą, kuria
me jiems primenamos “gero elge
sio” taisyklės. Pabrėžta, jog jie tu
ri elgtis sąžiningai balsuodami, 
nekalbėti posėdžių metu nešioja
mais telefonais, nepraleidinėti 
seimo, komitetų ir komisijų posė
džių, neperžengti etikos normų 
viešuose pareiškimuose. rsj

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com
Tinklavietė: www.homesgeorgiaribay.com

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Alytaus Panemunės merginų choras “Aušra” koncertuoja Britanijos Londono Šv. Kazimiero šventovėje

Jubiliejinės Mišios Britanijos Londono lietuvių šventovėje. Iš kairės: 
vyskupas P. Baltakis, OFM, arkivysk. dr. J. V. Bulaitis, mons. Keith 
Baltrop, kun. P. Tverųonas

Lietuviai Didžiojoje Britanijoje
Parapijos sukaktis

Balandžio 22 d. Šv. Kazi
miero parapija Londone atšven
tė savo gyvavimo šimtametį ju
biliejų. Per šimtą metų Šv. Kazi
miero parapijos žmonės nešė 
aukštai iškeltas vėliavas Dievui 
- tautai - lietuvybei. Jeigu šian
dien Londonas lietuviškas, tai 
šios parapijos nuopelnas.

Iškilmingąsias Šv. Mišias 
koncelebravo arkivysk. dr. Jo
nas Vytautas Bulaitis, apaštali
nis nuncijus Albanijai, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, mons. 
Keith Baltrop - vyskupijos vika
ras Rytų Londonui (atstovavo 
Westminsterio kardinolui Cor- 
mac Murphy-O’Conner), kun. 
T. C. Hutton - Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos klebonas ir sava
sis klebonas kun. Petras Tveri- 
jonas.

Jubiliejinių iškilmingųjų Mi
šių pamokslą pasakė vysk. Pau
lius Baltakis, OFM. Žvelgdamas 
į šventovėje esančius maldinin
kus, sakė: jam labai džiugu ma
tyti tiek daug Lietuvos jaunimo, 
kuris dabar gyvena Londone ir 
jungiasi į lietuvišką parapiją.

Po iškilmingųjų pamaldų vi
si garbingieji parapijos svečiai 
bendravo su maldininkais. Po to 
vyko į netoliese esančią salę 
“York-Hall”, kurioje vyko jubi
liejiniai parapijos pietūs. Daly
vavo 230 žmonių.

Pobūvio metu kalbėjo arki
vysk. dr. J. V. Bulaitis (užaugęs 
Šv. Kazimiero parapijoje), vysk. 
P. Baltakis, OFM, mons. Keith 
Baltrop. Lietuvos ambasadai at
stovavo Laima Paleckienė (am
basadoriaus žmona), Ričardas 
Degutis - pirmasis ministeris. 
Ambasados vardu kalbėjo To
mas Sikorskis - generalinis kon
sulas. Be to, sveikino anglikonų 
Kenterburio arkivyskupo atsto
vas Collin Menzies, Britų-lietu- 
vių draugijos pirmininkas (pir
masis britų ambasadorius Lietu
voje) Michael Peart (prieš karą 
britai Lietuvoje neturėjo amba
sadoriaus).

Parapijos menininkai-daini- 
ninkai pobūvio dalyvius palinks
mino lietuviškomis dainomis. 
Parapijos klebonas kun. Petras 
Tverijonas išreiškė padėką vi
siems dalyviams, perskaitė svei
kinimus iš kun. dr. S. Matulio, 
MIC, kun. dr. Jono Sakevičiaus, 
MIC, iš Čikagos, Londono 
miesto Tower Hamlets mero
Soyful Alom.

Kun. P. Tvarijonas baigė 
oficialių pietų programą, kvietė 
visus toliau tęsti programą dai
nomis ir net šokiais. Pobūvis tę
sėsi dar apie porą valandų. Dai
ną “Kur gimėm, augom, kur že
mė šventa” užsibaigė Šv. Kazi
miero parapijos šimtmetis, pra
sidėjo antrasis.

Parapijos biblioteka
Prieš penketą metų atvykusi 

jauna lietuvaitė-lietuviškos lite
ratūros gerbėja Vita Svadersky- 
tė ėmė tvarkyti ir vadovauti pa
rapijos bibliotekai. Per porą 
metų ji pasidarė reikšminga pa
rapijos gyvenimo dalimi, atsira
do naujų knygų iš dabartinių 
Lietuvos leidyklų. Vitos Sva- 
derskytės dėka atsirado didelis 

knygų skaitytojų būrys.
Be to, Vita buvo ne tik bib

liotekos vadovė, bet ir didelė 
parapijos bei skautų veikėja. 
Negalėdama nugalėti Tėvynės ir 
saviškių ilgesio, išvažiavo prieš 
Velykas atgal į Lietuvą. Parapi
jos biblioteka liko našlaitė. Lin
kime Vitai sėkmės ateities dar
buose Lietuvos padangėje.

“Aušros” merginų choras
Šiais metais Verbų sekma

dienis buvo labai nepaprastas 
londoniečiams. Britanijoje besi
lankantis Alytaus Panemunės 
vidurinės mokyklos merginų 
choras “Aušra” aplankė ir Lon
dono Šv. Kazimiero parapiją. 
Chore 48 merginos. Jam vado
vauja muzikos mokytoja Birutė 
Eišmantienė, akomponiatorė 
metodininkė Jūratė Nastulevi- 
čienė.

“Aušra” giedojo per Verbų 
sekmadienio pamaldas. Po jų 
šventovėje davė koncertą - atli
ko net 18 dainų ir giesmių. Tos 
dienos pamaldose dalyvavo apie 
350 asmenų.

Šventovėje skambėjo dainos 
ir giesmės, palydimos kanklių ir 
smuiko garsų, o klausytojai atsi
dėkojo “Aušrai” griausmingais 
plojimais... Užbaigiant koncer
tą, visiems kartu giedant “Lietu
va brangi...” daugelio skruostais 
riedėjo ašaros, įskaitant ir choro 
vedėją.

“Aušros” choras 1997 m. 
dalyvavo pasauliniame chorų 
festivalyje “Cori Sull Aventino” 
Romoje ir per audienciją pas 
Šv. Tėvą jam giedojo. Šv. Tėvas 
su “Aušra” nusifotografavo.

S. Kasparas

Prie lietuviško stalo “WaterCan” renginyje Otavoje (is k.) Lietuvos amba
sadorius Kanadai Rimantas Šidlauskas, latvių ambasadoriaus žmona Ma
ra Lusis, Elė Jurgutienė, LR ambasados ministeris-patarėjas Vaidotas 
Verba, Astra Šidlauskienė, LR ambasados I-oji sekretorė Sigrida 
Mulevičienė, LR ambasados kanceliarijos vedėja Ramunė Zitikienė

Otavoje “WaterCan” renginyje gegužės 4 d. Elė Jurgutienė vaišina savos 
gamybos koldūnais. Jai talkina LR ambasados Kanadoje I-oji sekretorė 
Sigrida Mulevičienė

Degti ryškiai...
(Atkelta 3-čio psl.)

- gelgaudiškiečių gyvenimas, rū
pesčiai, naujų talentų gelmės li
teratūriniame priede “Brydės”. 
Ji aktyviai rūpinosi leidžiant 
jaunųjų literatų J. Jakštytės ir 
V. Šidlausko knygeles, rūmų 
dvaro tvarkymo organizavime, 
rūmų dvaro papėdėje sureng
tuose J. Marcinkevičiaus poe
mos “Mindaugas” skaitymuose, 
Poezijos mūzos popietėje, laužo 
ir gamtos prieglobsty (Linos iš
monė) pirmąkart surengtas gi
taristų vakaras ir įsteigtas jų 
klubas.

Tokie paprasti, įprasti šių 
žmonių gyvenimai, šviečią nepa
prastu noru išdalinti save, degti 
ryškiai, kaip ir trumpai...

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

PENSININKŲ KLUBAS “ĄŽUO
LAS” birželio 10 d. žvejų ir me
džiotojų klubo Giedraitis patalpose 
rengia gegužinę (pikniką). Bus įdo
mi linksmų dainų programa ir ska
naus maisto. Kviečiami gausiai da
lyvauti ne tik vyresnio amžiaus sve
čiai, bet ir jaunos šeimos su vaiku
čiais. D.G.

Ottawa, Ont.
JAU SEPTINTUS METUS iš 

eilės daugelis Otavoje įsikūrusių 
ambasadų dalyvauja renginyje, kurį 
organizuoja labdaringa organizaci
ja “WaterCan”. Kiekvienos valsty
bės atstovai vaišina savais tradici
niais valgiais bei gėrimais. O su
rinktos lėšos skiriamos kraštų, ku
rioms stinga geriamo vandens, gy
ventojų aprūpinimui gėlu vande
niu.

Šįmet toks renginys įvyko ge
gužės 4 d. Parlamento rūmuose. 
Lietuvos Respublikos ambasada 
Otavoje taip pat jame dalyvavo, 
padedant vietos lietuviams. Be gar
daus lietuviško sūrio ir puikaus 
Utenos bei Kalnapilio alaus, sve
čiai galėjo paragauti ir otaviškės E. 
Jurgutienės pagamintų virtinukų 
su mėsa (koldūnų), susilaukusių 
daugybės pagyrimų. Dėkui To
ronto ir Hamiltono šeimininkėms, 
parūpinusioms saldumynų: lietu
viškų “grybukų” bei didžiulį šakotį. 
Pastarasis sukėlė didelį susižavėji
mą ne tik savo skoniu, bet ir iš
vaizda. Vakaras buvo įspūdingas. 
Tokie renginiai - puiki proga supa
žindinti žmones su sava tauta ir 
tradicijomis. Kor.

JA Valstybės
LB rytinės Connecticut apylin

kės metinis susirinkimas įvyko va
sario 4 d. Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos vienuolyno patalpose Putna- 
me. Šio miesto vardu anksčiau va
dinosi ši LB apylinkė, pakeista nau
ju vardu prieš dvejus metus. Šiai 
apylinkei priklauso minėto vienuo
lyno seserys, Villa Marija, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio slaugos 
namų gyventojai, Putnamo apylin
kėje gyvenantys tautiečiai, o taip 
pat iš Quaker Hill ir Ashford vieto
vių. Susirinkimui pirmininkavo V. 
Alksninis, sekretoriavo R. Draz- 
dauskas. Buvo padaryti apylinkės 
pirmininko, iždininko ir kontrolės 
komisijos pranešimai. Pažymėtina, 
LB apylinkės valdybos pirmininkas 
dalyvavo Lietuvos prezidento pri
ėmime Niujorke, Lietuvos generali
nio konsulo Niujorke P. Anuso iš- 

■ leistuvėse į Lietuvą. Valdybos rū
pesčiu į Lietuvos bibliotekas, mu
ziejus ir mokyklas pasiųsta 2000 
svarų knygų ir žurnalų. Apylinkės 
nariai stipriai remia lietuvišką 
spaudą, patys prenumeruodami ir 
kitiems užsakydama! lietuviškus 
laikraščius. Valdyba ir atskiri apy
linkės nariai rašo laiškus ir siunčia 
telegramas Amerikos prezidentui ir 
kongreso nariams, prašydami Lie
tuvai pagalbos. Apylinkės tautiečiai 
uoliai dalyvauja seselių vienuolyno 
patalpose vykstančiuose koncertuo
se ir kituose renginiuose. Susirinki
mas paliko tą pačią valdybą kitai 
kadencijai šios sudėties: pirm. V. 
Alksninis, vicepirm. J. Rygelis, 
sekr. R. Drazdauskas, ižd. J. Bru
žas, visuomenės, socialiniams ir 
specialiems reikalams - R. Taunie- 
nė, B. Kondratas, M. Drazdauskie- 
nė. Kontrolės komisija: B. Ignienė, 
E. Kondratienė ir M. Noreikienė.

Brazilija
Prel. Juozas Šeškevičius iš Sao 

Paulo miesto atsiuntė “Tėviškės ži
buriams” žinią iš Brazilijos lietuvių 
bendruomenės. Per Vasario 16-to- 
sios minėjimą sekmadienį, vasario 
18, prie įėjimo į salę vyko balsavi
mai į Brazilijos lietuvių bendruo
menės tarybą. Daugelį nustebino, 
kad kiekvienas balsuotojas turėjo 
sumokėti 10 realų Solidarumo mo
kestį. Didelė dalis žmonių negalėjo 
balsuoti, nes nebuvo pasiėmę su sa
vimi pinigų. Balsų skaičiavimas vy
ko kovo 4, per Šv. Kazimiero šven
tės pietus. Kokia buvo balsavimo 
komisija, pas kurį komisijos narį 
nuo vasario 18 iki kovo 4 dienos 
buvo balsavimo dėžė, nebuvę pa
skelbta.

A. a. Jonas Bratkauskas, eida
mas 95-tuosius metus, mirė kovo 14 
d., prieš porą mėnesių palaidojęs 
dukterį Joaną. Tai vienas veikliau
sių Brazilijos lietuvių bendruome
nės darbuotojų, priklausiusių ke
lioms organizacijoms. Lankydavosi 
visuose lietuvių renginiuose, uoliai 
dalyvavo lietuvių pamaldose. Buvo 
“Tėviškės žiburių” prenumerato
rius. Kovo 26 d. mirė a.a. Marija 
Palčinskaitė-Mazurkevičienė. Buvo 
uoli Šv. Kazimiero parapijos dar
buotoja ir laikraščio “Mūsų Lietu
va” talkininkė.

>>
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Australija
Birutė Prašmutaitė, Australi

jos lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkė, “Mūsų pastogės” š.m. 
15 nr. laidoje dalinosi savo minti
mis su laikraščio skaitytojais. Ji 
ypač džiaugiasi, kad LB krašto val
dyboje dalyvauja dvi narės Irta 
Stazdauskienė ir Ilona Hahn, nau
jos ateivės iš Lietuvos. Nauja ateivė 
Joana Diburienė išrinkta į Australi
jos lietuvių katalikų federacijos val
dybą. “Mūsų pastogės” redaktorė 
Marija Geštautienė ir “Tėviškės ai
dų” redaktorė Rita Baltušytė taipgi 
yra naujos ateivės, o taip pat “Jaun- 
žinių” redaktorius Šarūnas Vaitkus. 
Naujasis Melburno klebonas kun. 
Egidijus Arnašius irgi neseniai at
vykęs iš Lietuvos. Pasak pirminin
kės, naujų ateivių bendravimas su 
Australijoje gimusiais lietuviais ga
lėtų būti naudingas abiem pusėm. 
Pirmieji savo lietuviška patirtimi 
galėtų praturtinti čia gimusių lietu
vių gyvenimą, o pastarieji galėtų 
naujuosius ateivius supažindinti, 
kaip geriau prisitaikyti prie naujų 
sąlygų. Ta proga ji pristato ir Aust
ralijos lietuvių bendruomenės val
dybos sudėtį: pirm. B. Prašmutaitė, 
vicepirm. B. Stankūnavičius, vice
pirm. švietimo reikalams I. Staz
dauskienė, sekr. I. Hahn, ižd. Br. 
Zumeris, Australijos jaunimo są
jungos pirm. M. Savickaitė.

Lenkija
Punsko lietuvių kultūros na

mai balandžio 29 d. minėjo 45-rių 
metų veiklos sukaktį, kaip skelbia 
BNS žinios. Į iškilmes atvyko laiki
nasis Lietuvos patikėtinis Lenkijoje 
Giedrius Puodžiūnas, Lietuvos ge
neralinė konsule Varšuvoje Irena 
Valainytė. Kultūros namų direkto
rė Jūratė Kardauskienė savo kalbo
je pažymėjo, kad 1956 m. įsisteigęs 
šis lietuvių kultūros židinys tapo ir 
kultūrinių, ir ūkinių susitikimų vie
ta. Jo steigėjai buvo Petras Rolofas, 
jo motina Sofija Hofnerienė, Puns
ko krašto veikėjas Juozas Maksi
mavičius, Vincas Valinčius, Vikto
ras Jankauskas ir kiti. Pasak direk
torės, anais laikais kiekvieną sek
madienį susirinkdavo žmonės į 
Punsko lietuvių kultūros namus pa
siklausyti paskaitų apie Lietuvos 
praeitį ir jos kultūrą. Čia taipgi vy
ko knygų, audinių parodos, lietuviš
kos vestuvės su visais tautiniais pa
pročiais. Veikė taip pat plačiai ži
nomas choreografinis “Jotvos” an
samblis, mišrus choras “Dzūkija”, 
kaimo kapela “Klumpė”. Taipogi 
punskiečius žavėjo “Linksmieji su- 
batvakariai”, humoristinė liaudies 
grupė “Piemenukas”, estradinė 
grupė “Punia”. Lietuvių kultūros 
namuose per praėjusį laikotarpį 
darbavosi apie 30 instruktorių. Me
no grupėms vadovavo 37 vadovai. 
Koncertuota po visą Lenkiją ir Lie
tuvą, Prancūziją, Kanadą bei JAV.

Britanija
Bradfordo lietuviai Vasario 

16-tąją ir Kovo 11-tąją šventė vasa
rio 18 d. klubo “Vytis” patalpose. 
Minėjimą pradėjo J. Gerdžiūnienė. 
Pasveikinusi susirinkusius, paskai
tai pakvietė K. Kaktavičių. Pastara
sis perbėgo svarbesnius Lietuvos 
istorijos įvykius, primindamas žiau
rų sovietinės okupacijos laikotarpį, 
sustodamas ir prie dabartinio Lie
tuvos gyvenimo. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po to pasivaišinta 
užkandžiais su kavute. Buvo ir lote
rija, kurios pelnas skirtas minėjimo 
išlaidoms padengti. Po vaišių dar il
gai pabendrauta ir išsikalbėta rūpi
mais klausimais (“Europos lietu
vis” 2001 m. 4 nr.). J. Andr.

Asmenines nuo.............7.80%
nekiln. turto 1 m............6.65%
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valdžios iki $100,000.00 
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Toronto “Gintaro” ansamblio koncerte Anapilyje gegužės 26 d. studentų grupė užbaigia šokį
Nuotr. D. R. Puterių

SVEIKATA BESIRŪPINANT

Kaip apsisaugoti nuo užkrėtimo?

“Po malūno sparnais” koncerto įspūdžiai
Toronto “Gintaro” ansamblio 45 metų gyvavimo jubiliejinė šventė Anapilio sodyboje Mississaugoje

IRENA ROSS

Tik įžengę pro duris į Ana
pilio salės prieangį žmonės pa
juto laukiamos programos at
mosferą ir skubėjo užimti vietas 
prie papuoštų stalų, išdėstytų 
erdvios salės pakraščiuose, nes 
drauge su scena grindys vidury
je salės buvo skirtos gausių šo
kėjų tautiniams šokiams.

Šis koncertas buvo skirtas 
“Gintaro” 45 metų sukakčiai. Ją 
“Gintaras” pasiekė 2000-ais me
tais, bet dėl tų metų vasarą įvy
kusios XI Tautinių šokių šven
tės Toronte/Mississaugoje sukak
ties šventė-koncertas buvo ati
dėtas ir įvyko š.m. gegužės 26 d.

Prieš koncertą, pavarčius 
programą ir atkreipus dėmesį į 
paskutinį lapą, galima buvo susi
daryti vaizdą apie šio ansamblio 
dydį ir veiklos mastą vien pa
skaičius kiek mokytojų, jų padė
jėjų, muzikos žmonių ir kitų 
pagalbininkų veikia šiuo metu - 
arti 30 pavardžių!

Ansamblyje yra keturios pa
stovios šokėjų grupės, uoliai re
petuojančios kas savaitę: pra
dedančiųjų vaikų (mok. Nida 
Slapšienė), jaunesniųjų vaikų 
(mok. Aldona Bubulienė), vy
resniųjų vaikų (mok. Ramona 
Yčienė ir Vida Tirilienė), stu
dentų (mok. Gintarė Sinskaitė 
ir Rita Karasiejienė, akompo- 
niatorė Audronė Šarpytė). Kon
certe pasirodė ir veteranų gru
pė, susidedanti iš tėvų ir net se
nelių, repetuojančių specialiom 
progom.

Taigi per dvi valandas šio 
koncerto stebėjome minėtas 
grupes šokant ir paskirai ir 
grupėms susijungus. Choreogra
fija pynėsi labai sklandžiai. Vie
nam šokiui baigiantis, sekančio 
šokio šokėjai tuojau užpildė ir 
sceną, ir salę. Muzikai keičiantis 
kilo kojos, paklususios aiškios, 
smagiai atliktos muzikos taktų, 
keturių asmenų kapelos (vad. 
Teodoras Pabrėža) dėka. Ke
liems šokiams buvo naudojamos 
Lietuvoje paruoštos muzikinės 
juostos.

Programoje aiškiai pastebi
ma dabartinės Lietuvos įtaka 
repertuarui. “Gintaro” anksty
voje jaunystėje būdavo atlieka
mi vien šokiai, atsivežti iš anks
tyvesnės nepriklausomybės šo
kių skrynios.- Dabar pasirody
mai paįvairinami vis naujais šo
kiais. Prie programoje atliktų 
22-jų šokių buvo sužymėtos 

Klaipėdos krepšinio komanda “Neptūnas”, pasiruošusi dalyvauti ŠALFASS 50-mečio žaidynėse Toronte š.m. 
liepos 4-7 d.d.

pavardės vienuolikos skirtingų 
choreografų. Iš jų dvi pažįsta
mos iš ankstyvesnių laikų - J. 
Lingio ir M. Baronaitės.

Du šokiai, kurie savotiškai 
atkreipė dėmesį - nors žymiai 
greičiau šokami - priminė tradi
cinį kanadišką kaimo šokį 
“square dance”, kur šokėjas-va- 
dovas šaukia judesių eigą. Pir
moje koncerto dalyje tai buvo 
jaunių atliekamas Ketvirtainis: 
pasisveikinimas, varteliai, rate
liai ir polka. Antroje dalyje tuo 
būdu studentai atliko Apvalainį: 
susipažinkim, maišymas, ben
dras turas, atmaišymas. Publika 
šiltai reagavo į abu šokius.

Programa taip pat buvo 
praturtinta “Angeliukų” vie
nuolikos mergaičių studenčių 
grupės atliekamom liaudies dai
nom, joms pačioms sau prita
riant su liaudies instrumentais. 
Akordeonu akompanavo vado
vė Nijolė Benotienė. Viktorijos 
Benotaitės kai kurių šokių ir 
dainų trumpi, sklandus apibūdi
nimai paįvairino vakaro eigą.

Prie šventiškos aplinkos pri
sidėjo ir salės dekoracijos. Ri
mo Paulionio meno dėka sce
nos papėdę puošė ir nuo salės 
balkonų kybojo didelės spalvin
gos liaudiškų motyvų dekoraci
jos. O centre lubų siūbavo ketu
ri simboliniai šokėjų atvaizdai. 
Apšvietimas taip pat buvo vyku
siai taikomas šokių ritmui.

Nors visos grupės savo šo
kius atliko pasigėrėtinai, dau
giausia prakaito išliejo studentų 
grupė. Jie atliko aštuonis šokius 
ir prisidėjo prie kelių kitų šokių. 
Jų nuo vaikystės per daugelį 
metų įgauta patirtis buvo leng
vai pastebima jų pasitikėjime, 
šokio atlikime, energijos išlaiky
me ir nuotaikoje. Publika kelis 
kartus prisidėjo ritminiu ploji
mu jų šokių metu.

Taigi tikrai džiugu pastebė
ti, kad juos seka net trys jaunes
nės grupės, kurios galės palaips
niui užpildyti jų eiles, kai dabar
tiniai šokėjai sutiks užleisti 
jiems vietas. O jie gi irgi seka 
pavyzdžiu kelių prieš juos šoku
sių energingų šokėjų laidų. Žiū
rovų tarpe buvo matyti anksty
vesni šokėjai, tikriausiai įvairiai 
išgyvenantys savo prisiminimus.

Programos baigmė - J. Lin
gio Malūnėlis užpildė ir sceną ir 
salę visais šokėjais (apie 150), 
kurie įdomiai įsijungė į šokį ir jį 
užbaigę susilaukė užtarnautų 
katučių. Tuoj po to Rasa Kurie- 
nė, ansamblio tėvų komiteto 

pirmininkė, į sceną pakvietė vi
sas mokytojas ir padėjėjas. Šo
kėjai jas apdovanojo gėlėmis ir 
dovanėlėmis. Ir šokėjai, ir pub
lika parodė savo įvertiriimą ilga
mečiams ansamblio vadovams - 
dabartiniams jo globėjams - Ri
tai ir Juozui Karasiejams. Su 
jais drauge džiaugėsi jų sūnus 
Gintaras, šio vakaro programos 
kvieslys.

Genovaitė Breichmanienė, 
lietuvių tautinių šokių žinovė ir 
buvusi Hamiltono “Gyvalaro” 
ilgametė vadovė, stebėjusi šią 
programą šio straipsnio autorei 
komentavo, kad viso ansamblio 
atlikimo darnumas ir drausmė 
liudijo Ritos Karasiejienės vairo 
tvirtumą.

Jubiliejaus proga šokėjas ir 
šokėjų tėvelis Ramūnas Saplys 
įnešė L Pečiulienės iškeptą ra
guolį. Jo žvakutes uždegė keturi 
gintariečiai, kurie tebepriklauso 
ansambliui nuo pat įsteigimo: 
Juozas Karasiejus, Leonas ir 
Irena Baziliauskai, Danguolė 
Baziliauskienė.

R. Kurienė perskaitė G. 
Breichmanienės prasmingą svei
kinimą “Gintarui”. Po to sekė 
sveikinimai ir čekiai, remiantys 
“Gintaro” veiklą: nuo KLB 
Krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūno, KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirm. D. Garbaliaus- 
kienės ir “Paramos” kredito ko
operatyvo pirm. A. Šileikos.

Sekantis “Gintaro” studen
tų grupės užmojis 2001 m. rug
pjūčio išvyka į Meksiką dalyvau
ti ir atstovauti Kanadai tarptau
tiniame festivalyje. Kaip vakaro 
programa įrodė, šie šokėjai tik
rai praturtins to festivalio pro
gramą. Tegyvuoja “Gintaras”!

Klaipėdos “Neptūnas”
Krepšinio komanda “Neptū

nas” - tai reprezentacinė vyrų 
krepšinio komanda Klaipėdos 
mieste su savo giliomis tradicijomis 
ir istorija. 1962 m. vadinta “Mais
tas” komanda tapo Lietuvos čem
pionais. 1964 m. “Maisto” koman
da buvo pervardinta į Klaipėdos 
“Neptūną” ir nuo to laiko jos pava
dinimas nesikeičia. 1966 m. Klaipė
dos “Neptūno” krepšininkai iško
vojo Lietuvos “Žalgirio” draugijos 
čempionatą, o 1967 m. tapo vice
čempionais.

Nuo 1970 m. komandoje buvo 
daug permainų, keitėsi treneriai ir 
žaidėjai, todėl geresnių rezultatų 
nebuvo pasiekta. 1975 m. miesto vi
suomenei pritarus, buvo pradėta 
formuoti iš pagrindų nauja “Neptū-

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
per paskutinį šimtmetį papras
tas rankų mazgojimas išgelbėjo 
daugiau gyvybių, negu kuri kita 
gydymo priemonė. Peršalimas, 
gripas, apsinuodijimas maistu 
yra tik trys ligos, kuriomis gali
ma užsikrėsti nuo kitos rankos 
ar “nuo rankos ant daikto, nuo 
daikto ant rankos”. Rankas 
mazgoti po išvietės naudojimo 
yra ypač svarbu. Nors beveik vi
si sakosi taip darą, bet tikrumo
je daugelis to nedaro. Kai kurie 
tik padrėkina pirštų galus. 
Amerikos Mikrobiologijos 
draugijos pravestais naujausiais 
tyrimais, pravestais Niujorko 
Penn ir Grand Central geležin
kelio stotyse, nustatyta, kad tik 
49% išviečių naudotojų stabte
lėjo rankas nusimazgoti po iš
vietės naudojimo. Čikaga buvo 
švariausias miestas, nes ten 83% 
rankas nusimazgojo, sekė San 
Francisco su 80%. Iš viso tik 
67% amerikiečių mazgojo savo 
rankas. Kas žino, kiek žmonių 
namuose mazgoja savo rankas?

Mes visi būtumėm sveikes
ni, gal net turtingesni, jeigu daž
nai mazgotumėm savo rankas 
su muilu šiltame vandenyje. 
Vaikams nereikėtų taip dažnai 
praleisti pamokų, o suaugu
siems nereikėtų praleisti tiek 
daug nedarbo dienų. Turėtu
mėm mažiau visokių skilvio ne
galavimų. Apginti nuo peršali
mo ligų jokios kitos priemonės 
nei megadozės vitaminų C ge
riau nepadės, kaip dažnas rankų 
mazgojimas muilu šiltame van
denyje. Ta priemonė pigi ir vi
siems prieinama.

Nėra reikalo prisipirkti ko
kių ypatingų rankas švarinančių 
medicininių gaminių. Iš jų maža 
nauda. Tikriausiai pastebėjote, 
kad maistą ar maisto gaminius 
liečiantys asmenys dabar dėvi 
plastmasines pirštines ir ar pa-

Naujas būdas paremti laikraštį
Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraščio “XXI 

Amžius” kvietimas pasaulio lietuviams

Brangus Tėvynaini,
Jūsų gimtasis kraštas - Lie

tuva yra sunkoje ekonominėje 
padėtyje. Žmonės yra nuskurdę, 
o ypač vargingai gyvena papras
ti, dažniausiai tikintys žmonės. 
Dauguma jų negali užsiprenu
meruoti didžiosios spaudos, ku
ri yra brangi, be to, jiems nepri
imtina dėl nerimto, bulvarinio 
pobūdžio, nei katalikiško laik
raščio.

“XXI Amžiaus” redakcija 
skelbia akciją, kuri skatina pa
saulio lietuvius pagelbėti Lie
tuvos žmonėms - suteikti jiems 
galimybę skaityti lietuvišką ka-

no” krepšinio komanda, kurios pa
grindą sudarė klaipėdiečiai arba 
Žemaitijos krašto žaidėjai, kurie 
baigė studijas Vilniaus bei Kauno 
miestuose. Tai buvo jauni ir gabūs 
žaidėjai, kurių energija ir ryžtu po 
dvejų metų kilo sportiniai rezulta
tai, iš kurių galima paminėti: Lie
tuvos spartakiada - III vieta, 1981 
m. ir 1982 m. laikraščio “Sportas” 
vicečempionai, 1983 m. Sovietų Są
jungos profsąjungų (klubinių ko
mandų) čempionai.

1988 m. komanda iškrito iš 
Lietuvos aukščiausiosios lygos, bet 
po 2 metų vėl j ją sugrįžo. Susi
kūrus Lietuvos krepšinio lygai, 
“Neptūnas” buvo pakviestas tarp 8 
geriausių Lietuvos komandų daly
vauti šioje lygoje. Iš pradžių gerais 
rezultatais komanda negalėjo pasi
girti, bet palaipsniui gerėjo.

Geriausias “Neptūno” koman
dos pasiekimas 8 metų LKL gyvavi
me - 2001 m. reguliariame sezone 
iškovota III vieta. Iš 10 LKL daly
vaujančių komandų “Neptūnas” ei
lę metų iškovojo V vietą.

“Neptūno” komandoje išaugo 
ir vėliau pasiekė gerų rezultatų eilė 
žymių krepšininkų: olimpinis, Eu
ropos ir pasaulio čempionas Mo
destas Paulauskas, olimpinių žai
dynių Barcelonoje, Atlantoje ir 
Sidnyje bronzos medalių laimėtojai 
R. Vaišvila, S. Štombergas, E. 
Žukauskas. Šiuo metu į valstybinę 
rinktinę įtrauktas A. Macijauskas. 
Daug jaunų klaipėdiečių krepšinin
kų žaidžia kadetų, jaunių ir jauni
mo Lietuvos rinktinėse.

Jaunų talentų ugdymui daug 
dėmesio skiria V. Knašiaus krepši
nio mokyklos treneriai, kurių auk
lėtiniai papildo “Neptūno” koman
dos žaidėjų gretas.

“Neptūno” administracija 

galvojote, kad ir jūs savo virtu
vėje turėtumėt jomis apsišarvo
ti. Tačiau plastmasinės piršti
nės, kaip ir rankos privalo būti 
švarios. Štai kas jums būtina ži
noti apie rankų mazgojimą: •

Paprastas muilas ir šiltas 
vanduo yra auksinė priemonė 
rankoms mazgoti. Tai nesunai
kina bakterijų, bet pašalina jas 
ir nuplauna į kanalizacijos 
vamzdžius. Gerai numazgoti 
rankas užtrunka 10-15 sekun
džių. Mazgoti reikia delnus ir 
viršų, tarppirščius bei panages. 
Labai nešvarias rankas bei pa
nages patartina mazgoti su še
petuku. Taip pat šepetukas nau
dotinas po palietimo mėsos, žu
vienes ar vystyklų. Rankas gerai 
nusausinti reikia popieriniu 
rankšluostuku, švariu medžiagi- 

, niu rankšluosčiu ar elektriniu 
pūstuvu.

Kada mazgoti rankas? Po 
apsilankymo išvietėje, prieš ir 
po maisto pagaminimo, prieš 
valgį, po darbo darže ar rūsio 
Svarinimo, ar kito sunkaus dar
bo, po raštinės darbo, po vystyk
lų pakeitimo ir visuomet, kada 
jaučiate, kad rankos nešvarios. 
Sveikai galvojantis atras dau
giau rankų mazgojimo progų.

Priešbakterinis muilas, kos
metiniai ar gydantys skysčiai, ar 
kitokie antiseptiniai gaminiai 
nėra geresni už paprastą muilą 
ar vandenį. Nėra įrodymų, kad 
jie apsaugotų nuo užsikrėtimų. 
Ligoninėse antiseptinis muilas 
yra reikalingas, bet ne jūsų iš
vietėje ar virtuvėje.

Alkoholinės želatinos ar 
mikroorganizmus šalinančios 
šluostės nėra pakaitai muilui bei 
vandeniui. Tačiau jos gali būti 
naudingos keliaujant, kada nėra 
kitų švaros palaikymo prie
monių. (Kalifornijos universite
to “Wellness letter” iš “Pensi
ninko” 2001 m. 2 nr.) 

talikišką laikraštį “XXI Am
žius”. Jūs ar Jūsų tėveliai yra ki
lę iš kurio nors Lietuvos krašto, 
ir to krašto žmonėms būtų ma
lonu gauti iš savo tautiečių- 
kraštiečių nedidelę dovanėlę - 
laikraštį “XXI Amžius”.

Tam mes sudarome palan
kias sąlygas: beveik pusę prenu
meratos kainos ir laikraščio 
siuntimo į Jūsų nurodytą vietą, 
t.y. parapiją, išlaidų prisiima re
dakcija, o - kitą pusę prenume
ratos kainos ir tų išlaidų sumo
kate Jūs. Redakcija įsipareigoja 
kas savaitę siųsti užprenume
ruotą laikraščių kiekį į nurodytą 
parapiją, be to, kas būtų svarbu, 
to mėnesio, kuriam užprenu
meravote laikraščius, paskuti
niame numeryje įdėti įrašą, kad 
Jūs užprenumeravote N parapi
jai n laikraščių.

Minimalus užprenumeruotų 
laikraščių kiekis 5 egz., ir tada 
Jūs už vieno egzemplioriaus 
“XXI Amžiaus” (trečiadienio ar 
penktadienio numerio) prenu
meratą į kurią nors Lietuvos pa
rapiją turėtumėte mokėti tik 1 
JAV dol., o už minimalų (5 
egz.) kiekį - 5 JAV dol. per mė
nesį. Per metus 5 egzempliorių 
kurio nors savaitės numerio 
(trečiadienio ar penktadienio) 
prenumerata Jums kainuotų tik 
60 JAV dolerių. O apie Jūsų ge
rą valią sužinotų ir Jūsų kraštie
čiai, ir visa Lietuva (net ir pa
saulio lietuviai), nes, kaip minė
jome, apie tai skelbsime kiek
vieną mėnesį “XXI Amžiuje”. 
Prenumeruoti galima ir didesnį 
kiekį laikraščių (tai mes irgi pa
skelbsime laikraštyje), be to, Jū
sų valia, kaip suskirstysite tre
čiadienio ir penktadienio nume
rius - svarbu, kad jų visas kiekis 
būtų ne mažesnis 5 egz.

Kviečiame pasinaudoti šios 
akcijos galimybe.

Jūsų užprenumeruotas kraštie- 
čiams “XXI Amžius” - Jūsų ne
nutrūkstamas ryšys su Tėvyne 
Lietuva.

“XXI Amžiaus” redakcija
P.S. Čekį už prenumeratą 

galite siųsti mūsų atstovo Jung
tinėse Valstijose kun. Algirdo 
Palioko adresu arba “XXI Am
žiaus” redakcijos adresu: a.d. 
211, 3000 Kaunas, Lietuva. Ant 
čekio nurodyti prenumeratos 
mokesčio gavėją taip: Viešoji 
įstaiga “Naujasis amžius”.
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ŠALFASS 50-čio žaidynių rengėjų komiteto pirmininkai. Iš kairės - 
Alvydas Saplys (organizacinio k-to pirmininkas) ir Rimas Miečius (žai
dynių k-to pirmininkas)

Sukaktuvinė sporto šventė 
Siaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos 50-tis. Pasikalbėjimas su jubiliejinių žaidynių 

pirmininkais - Alvydu Sapliu ir Rimu Miečiumi
- Išeivijos lietuvių sporto mė

gėjams šiais metais liepos 4-7 
dienomis bus svarbi šventė. Ko
dėl ji rengiama Toronte?

- Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
junga (ŠALFASS) šiais metais 
švenčia savo veiklos 50-metį. 
Norėdami ne tik pažymėti šią 
ilgai išlaikytos veiklos prasmin
gą sukaktį, bet ir sudaryti progą 
išeivijos sportininkams susibur
ti, pasportuoti įvairiose sporto 
šakose, sudominti jaunus ir vy
resnius mėgėjus, jaunimą, ku
riam kitais būdais gal ir sunkiau 
pabendrauti su savo kilmės 
draugais. Jaunimas mėgsta 
sportuoti, ir yra būtina tam 
sudaryti palankias sąlygas. Taip 
pat norima neužleisti nuo 1978 
metų tęsiamos tradicijos kas ke
letą metų rengti žaidynes, ku
riomis visi domisi, o sportinin
kams suteikia ypatingą progą 
pasistengti. Rengiame Toronte 
pagal ŠALFASS suvažiavimo 
nutarimą, prisimindami pirmą
sias žaidynes Toronte 1951 m., 
ir norėdami sportinę veiklą su
stiprinti Kanadoje. Čia turime 
daug sportu besidominčių lie
tuvių, gerų patalpų, nemažai or
ganizacijų, įskaitant Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungą, kurios 
gali padėti ruošos darbuose. O 
mūsų kolegoms JAV-se vieš
nagė Kanadoje nebrangi, paly
ginus JAV ir Kanados dolerį!

- Kurios šakos dalyvaus žai
dynėse ir kas joms vadovauja?

- Pagrindinės šakos bus 
krepšinis ir tinklinis (vadovai - 
Rimas Miečius, tel. 416 234- 
0878 ir Mindaugas Leknickas, 
tel. 905 844-7000). Taip pat vyks 
teniso, stalo teniso, golfo, kėg- 
liavimo, šachmatų ir stendinio 
šaudymo (“trap shooting”) var
žybos. Laukiame 650 dalyvių iš 
JAV ir Kanados, o ypatingi sve
čiai bus Klaipėdos “Neptūno” 
krepšinio komanda. Jie neseniai 
laimėjo trečią vietą Lietuvos 
krepšinio lygoje. Taip pat bus 
devyni tenisininkai iš Lietuvos ir 
vienas iš Hong Kongo.

Pagrindinės varžybų patal
pos bus Humber College, prie 
Finch gatvės ir Highway 27. Te
niso rungtynės vyks Thorncliffe 
Park Tennis Club (vad. Eugeni
jus Krikščiūnas, tel. 416 225- 
4385). Kėgliavimo varžyboms 
vadovauja Rimas Kuliavas (tel. 
766-2996). Toronto Golf Club 
vyksiančiomis rungtynėmis rūpi
nasi Juozas Šileika (tel. 416 
243-9979). Stalo tenisas (vad. 
Pranas Gvildys, tel. 718 356- 
7871) ir šachmatai (vad. Vytas 
Nasvytis, tel. 216 631-0210) vyks 
arba Humber College patalpose 
arba Toronto Lietuvių Namuo
se. Dėl informacijos apie šaudy
mą skambinti Kaziui Deksniui 
tel. 905 332-6006.

- Kokiais kitais būdais bus 
paminėta ši sukaktis?

- Šios ŠALFASS sukakties 
proga yra leidžiamas 300 pusla
pių 50-mečio metraštis, kurį re
daguoja Sigitas Krašauskas. Visi 
yra kviečiami paremti šį pras
mingą veikalą aukomis. Jos pri
imamos “Paramos” kredito ko
operatyve. Iki birželio 15 d. au

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bs ols ol p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

kojusių pavardės bus spausdina
mos šioje knygoje. SALFASS 
centro valdyba rengia sukaktu
vinį pokylį Toronto Lietuvių 
Namuose liepos 6 d. Bilietus- 
platina Audrius arba Regina 
Šileikos, tel. 416 767-6520. 
Kiekvieną vakarą vyks paben
dravimai, apie kurių vietą ir lai
ką bus skelbiama vėliau. Žai
dynių dalyviams skirtos Mišios 
įvyks Prisikėlimo šventovėje lie
pos 8, sekmadienį.

- Ar laukiate ypatingų sve
čių?

- Džiaugiamės, kad jau yra 
užtikrintas Klaipėdos “Neptū
no” krepšinio komandos dalyva
vimas, o pavienių garbės svečių 
tarpe ligšiol patvirtintomis ži
niomis turėsime Lietuvos vy
riausybės Sporto ministerį Rimą 
Kurtinaitį ir Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto pirmininką 
Artūrą Poviliūną.

- Kokie yra šiuo laiku sku
biausi rengėjų rūpesčiai?

- Mums šiuo momentu la
biausiai rūpi, kad iš toliau at
vykstantys užsisakytų nakvynes. 
Kaip jau buvo skelbta, pagrin
dinis viešbutis bus “Interna
tional Plaza Hotel”, netoli To
ronto oro uosto. Jame yra lai
komas blokas kambarių už $119 
nakčiai “Lithuanian Sports Ju
bilee” vardu. Skambinti viešbu
čiui tel. 416 244-1711 arba iš 
toliau (nemokamai) 1-800-668- 
3656. Humber College bendra
butyje ne mažiau kaip penkioms 
naktims (nuo liepos 3 iki liepos 
8 d.) galima užsisakyti kambarį 
(vienam) su pusryčiais už $33 
nakčiai. Skambinti R. Miečiui 
tel. 416 234-0878. Už bendrabu
tį reikės įmokėti pusę mokesčio 
iki birželio 15 d. Iš JAV siųsti 
$55 dolerių “US Money Order” 
R. Miečiui (54 Burrows Ave., 
Toronto, Ont. M9B 4W7). Vie
tų skaičius yra ribotas. Ragi
name kuo greičiau pasirūpinti 
nakvyne.

Kita ruošos sritis, kuriai ter
minas jau baigiasi, yra skelbi
mai. Prašome visus, kurie nori 
įdėti skelbimą į žaidynių leidinį, 
artimiausiu laiku skambinti R. 
Miečiui arba susirišti to juo 
elektroniniu paštu (rimmerl@- 
sympatico.ca). Skelbimų kainos: 
$500 už puslapį, $300 už pusę 
puslapio, $200 už ketvirtį, $50 
už vizitinės kortelės dydžio 
skelbimą. Čekius rašyti: “Auš
ra” Sports Club. Siųsti R. Mie- 
čiaus adresu.

- Ką dar pasakytumėt skaity
tojams?

- Norėtume pasidžiaugti vi
sų parodytu susidomėjimu šio
mis žaidynėmis, tikimės kad 
visi, kas gali, ateis talkon arba 
bent būdami žiūrovais prisidės 
prie šio renginio. Svarbu tokius 
renginius paremti. Smagu, kad 
turime tiek jaunimo, kuris do
misi ir bendrauja, per sportą pa
laiko ryšius su kitais lietuviais. 
Dėl naujausios informacijos 
prašome aplankyti ŠALFASS 
tinklalapį - www.salfass.com. 
Iki pasimatymo žaidynėse!

Kalbėjosi R. Jonaitienė

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.salfass.com
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Su Marija į naująjį tūkstantmetį
Tarptautinė konferencija “Marija - Motina ir Mokytoja”

Žurnalistų seminaras švedų sostinėje
Jame dalyvavo 114 žurnalistų, jų tarpe du iš Lietuvos

PROF. KĘSTUTIS TRIMAKAS

Lietuvos marijonų provinci
ja surengė dvi teologines konfe
rencijas: pernai - Marijampolė
je, o šįmet, balandžio 28-29 d., - 
Kaune tema “Marija - Motina 
ir Mokytoja”. Šios antrosios 
konferencijos tikslas: 1. atkreip
ti dėmesį į Atpirkėjo Motinos 
vaidmenį šių laikų Bažnyčioje, 
2. aptarti pasiaukojimo Jai 
reikšmę ir 3. apžvelgti į marijo
nų pamaldumo Marijai savitu
mus. Paskaitų temos atitiko 
šiuos tris tikslus. Paskaitas skai
tė Liublino katalikų universiteto 
ir Lietuvos teologai. Konferen
cijai vadovavo Lietuvos marijo
nų provinciolas kun. dr. Vytau
tas Brilius, MIC. Įvadinį žodį 
tarė Vytauto Didžiojo universi
teto Katalikų teologijos fakulte
to dekanas mons. dr. Vytautas 
S. Vaičiūnas.

Dviejų tūkstantmečių žvilgsnis 
į Marijų

Kun. dr. Kazimieras Pek, 
MIC, skaitė paskaitą “Dviejų 
tūkstantmečių Marija”. Pasi
naudodamas kardinolo Yves 
Congar’o studija, jis apžvelgė 
dviejų tūkstantmečių mariologi- 
jos istoriją. Pirmojo tūkstantme
čio žvilgsnis į Mariją buvo dau
giau iš Jos žemiško gyvenimo 
perspektyvos, o antrojo - iš 
dangaus perspektyvos. Pirmaja
me tūkstantmetyje buvo mėgi
nama: 1. atkurti Marijos žemiš
ko gyvenimo pilnesnį vaizdą, 2. 
gvildenti temą, kad Ji yra nau
joji Jieva, 3. visada mergelė, 4. 
visada šventa (ši tema vedė į 
Nekaltojo Prasidėjimo paslap
tį), 5. pagrįsti ir patvirtinti, kad 
Ji yra Dievo Motina, ir 6. aiš
kinti, kad Ji yra Bažnyčios at
vaizdas, tipas ir pavyzdys jos na
riams.

Antrajame tūkstantmetyje 
visa teologija tampa vis labiau 
sisteminama, o mariologija - at
skira jos šaka. Jėzuitas Suarez 
1592 m. parašė pirmąjį traktatą 
atskirai apie Mariją. Puoselėja
mą Marijos privilegijų teologija: 
1; Jos tarpininkavimas, 2. Ne
kaltasis prasidėjimas, 3. Dangun

Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys J. Bučkis sveikina sielovados 
konferencijos dalyvius. Kairėje: konferencijos programos organizatorė sės. 
Aušra Karaliūtė, SJE, kun. prof. Kęstutis Trimakas. Dešinėje: akademinės 
sielovados centro direktorius kun. Antanas Saulaitis, SJ

Nuvytęs žiedas
Č. SENKEVIČIUS

Nuskyniau raudoną gvaz
diką.

- Skauda! - riktelėjo gėlė.
Po žiedlapiu palindęs ryt

mečio spindulėlis apsiblausė. 
Kaip ilgai nešiosiu tą vystantį 
žiedą, įsmeigtą į išeiginio švarko 
atlapą?

Tas klausimas nebebuvo 
toks svarbus palyginus su tuo, 
kuris staiga iškilo man bežings
niuojant į pasimatymą su Nata
lija. O jis buvo štai koks: kodėl 
save puošdamas turiu ką nors 
įskaudinti? Labai, oi labai norė
jau įsitikinti, kad tas klausimas 
yra gryna nesąmonė. Niekaip 
nepajėgiau, o pamatęs pasipuo
šusią Nataliją dar labiau susier
zinau.

- Ko toks nesavas šiandien?
- paklausė mergytė.

Pykau ant savęs, kad nepa
vyko paslėpti tos keistos būse
nos. O ką nors dėstyti jai apie 
puošnumą ir skausmą būtų bu
vęs beveik įžeidimas. Todėl bu
vau priverstas meluoti:

- Bozė užsisėdo... juk žinai, 
kad ne to plauko esu...

Ką besakiau, ką bekalbėjau
- pasimatymas buvo niūrus. Šį 
kartą visai nelauktai užkliuvo 
man ir ta jos auksinė apyrankė, 
tabaluojanti ant kairės rankos 
riešo, ne sykį matyta - nieko 
naujo - bet dabar, kai mergaitė 
tyrinėjo mano aptemusį veidą, 
toji brangi puošmena mane dar 
labiau erzino. 

paėmimas. Marijos temos gero
kai atitrūko nuo kitų teologijos 
šakų, svarstančių dieviškuosius 
asmenis ir Bažnyčią. Antrasis 
Vatikano susirinkimas pradėjo 
nagrinėti Mariją ne atskirai, bet 
sąlytyje su Kristumi ir Bažnyčia.

Žvilgsnis į Mariją ateityje
Prof. kun. Stanislovas Na- 

piorkowski, OFM, paskaitoje 
“Trečiojo tūkstantmečio Mari
ja” kėlė du klausimus: 1. kokio 
žvilgsnio į Mariją reikia atsisa
kyti ir 2. kokiu žvilgsniu reikia į 
Ją žiūrėti ateityje. Praeityje, 
bent kai kuriuose Bažnyčios 
sluoksniuose, buvo įsigalėjusi 
nepriimtina Marijos samprata, 
būtent, tarsi Ji viena yra gailes
tinga, o Dievas yra rūstus. Teo
logas Jungmann taip aiškino 
šios sampratos atsiradimą: se
novės Europoje visgotai užsi
krėtė arionų erezija, kuri Kristų 
laikė žmogumi, bet ne Dievu. 
Saugodamiesi tos erezijos, ispa
nai ypač pabrėžė Kristaus die
viškumą, ignoruodami Jį kaip 
žmogų, tarpininką tarp žmonių 
ir Dievo. Jo vieton tarpininkais 
buvo laikomi Jo Motina ir šven
tieji. Gailestingoji Motina buvo 
vaizduojama kaip žmonių apgy
nėja nuo Dievo Tėvo rūstybės, 
laužanti Jo rūstybės strėles, tai
komas į žmones. Toks iškreiptas 
Marijos suvokimas yra klaidin
gas ir nepriimtinas. Mariją rei
kia suvokti 1. ne atskirai, bet 
visos teologinės tikrovės kon
tekste, ir 2. Ją esant išganymo 
istorijos vyksme. Ji turi būti su
prasta kaip veikianti kartu su 
dieviškaisiais Asmenimis, pvz. 
vedanti pas Krislų su Šventąja 
Dvasia, nes juk yra pilna Šven
tosios Dvasios malonės.

Kitoje paskaitoje tema 
“Marija - krikščioniškojo dva
singumo pavyzdys” prof. Na- 
piorkowski Švč. Marijos vaid
meniui suprasti panaudojo di
džiojo teologo Hans Urs von 
Balthasar Dievo dramos idėją. 
Dievas Tėvas yra sukūrimo ir 
atpirkimo dramos režisierius. Jo 
Sūnus Jėzus Kristus - pagrindi
nis veikėjas, šalia Jo - Jo Moti
na, o taip pat kiti. Pasaulis yra

Natalija buvo graži. Kaip 
pasakų karalaitė, sau vienas pa
galvodavau. Jos žalsvai mėlynos 
didelės akys slėpė kažkokį nere
gėtą pasaulį, kuriame nieko kito 
nėra, o tik meilė, meilė man. 
Taip rodėsi ir tik taip jaučiau ir 
supratau. Tai didelė Dievo do
vana, tikra brangenybė. Ir štai 
koks menkniekis toji auksinė 
grandinėlė... Pasiteisinęs, kad 
nekaip jaučiuosi atsisveikinau 
iki kito karto.

O to kito karto nebebuvo. 
Kai rytojaus dieną nuėjau savo 
mergytę aplankyti,v buto durys 
buvo užrakintos. Šiapus durų 
draikėsi kažkokie popiergaliai, 
suglamžytas seno laikraščio la
pas, dar viena kita šiukšlelė. Pa
šiurpau, o nujautimas nemelavo 
- išvežė. Tarpdury čia pat suti
kau kaimynę. Viską patvirtino 
raudonos ir išverktos akys. Mo
teris palingavo galvą, užsidengė 
delnais veidą ir dingo už durų.

*
Po tos baisiosios trėmimo 

nakties kas tik galėjo dingo iš 
savo namų. Mano viršininkas, 
draugu vadinamas Bozė, kitą 
rytą manęs nebesulaukė. Mane 
priglaudė klebonas ir pasakė:

- Saugokis, pikti laikai 
atėjo...

O kur buvus kur nebuvus ir 
šeimininkė pridėjo:

- Visas miestas matė, kad 
su Natalija draugauji, paėmė ją, 
gali ir tave, pavydo čia nors sau
jom semk...

Toronto “Gintaro” koncerte Anapilyje gegužės 26 d. veteranai šoka
Šokinį su vaikais Nuotr. D. R. Puterių

scena. Ši drama tęsiasi per visą 
žmonijos išganymo istoriją. Ma
rija tebeveikia ir dabar. Kaip 
teigia teologas J. Ratzinger, Ji 
apsireiškia ir dabar ir yra mums 
krikščioniškojo dvasingumo pa
vyzdys ne tik būti pamaldiems, 
bet ir aktyviai veikti.

Apsireiškiančios Motinos 
rūpestis žmonėmis

Prof. kun. Kęstutis Trima
kas šią temą plėtojo toliau. Savo 
apžvalgoje “Dievo Motinos Ma
rijos apsireiškimai XX šimtme
tyje ir jų reikšmė žmonijai” jis 
teigė, kad Marija, Dievui lei
džiant, veikia žmonių išganymo 
istorijoje dvasine motinyste 
Bažnyčioje, kartais net motiniš
kąjį rūpestį parodydama ypatin
gais apsireiškimais.

Panašiai tvirtino popiežius 
Jonas Paulius II Gvadelupės ap
sireiškimo vietoje 1990 m. pava
dindamas Mariją “Evangelizaci
jos žvaigžde”.

Vatikano Tikėjimo doktri
nos komisijos prefektas kardi
nolas J. Ratzinger pripažino 
šiais laikais labai pagausėjus 
Marijos apsireiškimų. Į juos 
tenka atkreipti ypatingą dėmesį, 
nes apsireiškiančios Marijos žo
džiuose atpažįstamas ir Dievo 
balsas (taip sakė Jonas Paulius 
II knygoje Žengiant per vilties 
slenkstį).

Šis popiežius, o taip pat 
ankstyvesnieji popiežiai, kaip 
Pijus XII, Paulius VI ir kiti, 
ypač atkreipė dėmesį j Lurdą ir 
Fatimą. Šiais laikais daug mili
jonų tikinčiųjų yra atkreipę dė
mesį į įvykius Medjugorjėje, 
Bosnijoje-Hercegovinoje. Jonas 
Paulius II ir daug vyskupų yra 
pareiškę viešai savo asmeninį 
įsitikinimą Marijos apsireiškimų 
tikrumu toje vietoje. Popiežius

NOVELĖ
Neilgai teko naudotis gerų 

žmonių globa. Po savaitės nuo 
tos baisiosios nakties dangų jau 
draskė vokiečių lėktuvai. Nusi
stovėjusi tvarka subyrėjo. Pa- 
klusai radijo balsui, kviečian
čiam grįžti į savo senus darbus. 
O tenai jau nei Bozės, nei kitų 
dviejų to paties plauko bendra
darbių

- Išdavikai! Rupūžės! Iš- 
verstaskūriai!.. - ką bekalbė
tum, tie baisūs plūdimai užbaig
davo kone kiekvieną sakinį ar 
pokalbį.

- Iššaudyti visus be pasigai
lėjimo! - karščiavosi kolega.

- O ką tu sakai? - spyrė 
prie sienos. Tylėjau ir nedrįsau 
pasakyti, kad mes neturėtume 
būti tokie patys kaip anie, ku
riuos keikiame.

- Nataliją sutvarkė, džiau
kis, kad išlikai, vyruti, - ironiš
kai įsiterpė kitas.

Liūdna. Pikta. Graudu. Šir
dį skrodė didelis skausmas, spė
ju, didesnis už gėlės aimaną. 
Bet kur papuošalai?

Atsakymas kaip saulėtekis 
tarp miglų ėmė ryškėti, kai pa
vakare nuėjau į kapines. Tenai 
prie vieno, berods tik vakar su
pilto naujo kapo, stovėjo jauna 
moteris ir tyliai verkė. Prie jos 
šonų stipriai prisišlieję glaudėsi 
du mažyliai, nesuvokę, kodėl tė
velis čia, o ne namie, nesupratę, 
kodėl čia tiek daug gėlių ir vai
nikų, niekada nesužinoję, kas 
ant to balto kaspino užrašė žo
džius ...“tėvynę mylėjusiam lais

(ir kiti) juos pavadino Lurdo ir 
Fatimos “tęsiniu ir išsipildymu”.

Lurdas, Fatima ir Medjur- 
gorjė yra apsireiškiančios Dievo 
Motinos rūpesčio vis ryškėjantis 
išsiliejimas žmones skatinan
čiais žodžiais, stebuklingais pa
gijimais, atsivertimais ir kitomis 
Dievo malonėmis.

Taip tiesiog apčiuopiamai 
Dievo Motina veikia šiandien 
žmonių išganymo istorijoje. Jos 
tokia veikla ypač būtina dabar, 
kai skelbiama, jog “Dievas mi
rė” (Nietzsche), o žmonės nuo
gąstavimo amžiuje (Kierkegaard) 
išgyvena beprasmybę (Frankl).

Pasišventimas Marijai
Konferencijoje dvi paskai

tos buvo skirtos nagrinėti pasi
aukojimo Marijai reikšmę: vie
na - apie pamaldumo Marijai 
pavyzdžius, kita - apie Jai pasi
šventimo vaisius.

Kun. dr. K. Pek savo prane
šime nurodė keletą pamaldumo 
formų: 1. Marijos pagerbimas 
(veneratio, anksčiau vadinamas 
cultus hyperdulia), 2. meilė (di- 
lectio), 3. kreipimasis į Ją kaip 
sveikinimas (Sveika, Marija) ar 
prašymas (Tavo apgynimo šau
kiamės), ar net kreipimasis į 
Dievą pagarbinant Jį ar dėko
jant Jam, kad sukūrė Mariją, 4. 
pasiaukojimas Jai, Jai savęs pa
tikėjimas, ir 5. sekimas Ja: gy
venti, melstis, dirbti kaip Ji arba 
su Ja.

Kun. prof. K. Trimakas 
svarstė, kokie vaisiai noksta 
Marijai pasišventusiojo sieloje. 
Kristus yra Marijos idealas. 
Nuo pat Nekaltojo prasidėjimo 
Ji vis labiau panašėjo į savo Sū
nų. O Ji tampa idealu Jai pasi
šventusiam asmeniui: Ji padeda 
jam tapti panašiu į Kristų ir tuo

' (Nukelta į 7-tą psl.)

vės kovotojui”... Krūptelėjau - 
o Viešpatie, kiek čia daug 
skausmo ir papuošalų!...

*
Liko dar vienas skaudus 

klausimas - kas pasiūlė Nataliją 
ištremti? Mergaitė nei turtinga, 
nei politikuojanti. Tėvai maža
žemiai, o ji pati, ką tik baigusi 
prekybos institutą, dairėsi dar
bo ir niekam neužkliuvo. Tik vi
sada viskuo besidomintys kai
mynai taip tiesiog ėmė ir nuta
rė: Nataliją įskundė “frizierka”. 
(Niekaip kitaip ji čia nebuvo va
dinama). Šmaikšti, žaibuojančių 
akių žemaūgė, amžinai ryškiai 
lakuotais nageliais, kaimynų žo
džiais tariant, iš manęs norėjo 
kažko daugiau, negu tik dvi
prasmiškų pajuokavimų, kai ma
ne šukuodavo, apipurkšdavo 
kvepalais, pamasažuodavo spran
dą ir pečius. Ir pinigus už patar
navimą kažkaip lyg nenoriai im
davo, tarsi jie būtų buvę nepa
geidaujama užtvara, kurios ji 
kaip įmanydama vengdavo. 
Kiek ji tų nuolatinių klientų tu
rėjo, kiek neturėjo, bet vertėsi 
neblogai. Bet kas kam svarbu - 
tomis dienomis geriausia laiky
sena buvo tyla. O man “frizier
ka” tebuvo tik gera kirpėja, ku
rią aplankyti retkarčiais reikė
davo.

Pradėjau tikėti, kad kaimy
nai nemeluoja. Štai ir ant kir
pyklos durų pakabinta lentelė - 
“Uždaryta”. Savaime aišku - 
karas, praūžęs frontas. Kas gi 
tuo metu lankė kirpyklas? Bet 
ta lentelė vis kabojo ir kabojo, 
kol pagaliau kaimynai nutarė:

VIDMANTAS VALIUŠA1TIS

Gegužės 11-13 d. Stockhol- 
me vyko tradicinis, jau septinta
sis, Šiaurės šalių laisvai samdo
mų žurnalistų (freelance) semi
naras. Praėjusiais metais toks 
seminaras vyko Lahčio mieste, 
Suomijoje. Šiųmetinį seminarą 
Stoskholme surengė skandinavų 
žurnalistų susivienijimas, Švedi
jos žurnalistų sąjunga, talkinant 
Kopenhagoje veikiančiam Šiau
rės šalių žurnalistikos centrui ir 
Švedijos institutui. Seminare 
dalyvavo 114 žurnalistų, tarp jų 
- 47 iš Švedijos, 37 - iš Danijos, 
13 - iš Suomijos, 8 - iš Norvegi
jos, po 2 - iš Lietuvos, Latvijos 
ir Sankt Peterburgo bei po vie
ną iš Islandijos, Estijos ir JAV. 
Lietuvai atstovavo šių eilučių 
autorius ir Vilius Kavaliauskas 
iš Vilniaus.

Puikiai organizuotas rengi
nys vyko Stockholmo centre 
esančioje nedidelėje Langhol- 
meno saloje. Sala ligi šiol išliku
si mažai urbanizuota, kadangi 
čia veikė dar XVIII amžiuje 
įkurtas kalėjimas. Aštuntame 
dešimtmetyje dalis kalėjimo 
pastatų buvo nugriauta, o liku
siuose - įkurtas egzotiškas, kali
nių gyvenimo buitį primenantis, 
tačiau šiuolaikinius patogumus 
atitinkantis viešbutis su muzie
jumi, taip pat kavinė, alaus res
toranas, kiti pramogų bei laisva
laikio praleidimo židiniai, liau
dies universitetas. Šio pastarojo 
patalpose ir vyko žurnalistų se
minarai, paskaitos ir diskusijos. 
Dalis seminaro dalyvių buvo 
“įkalinti” buvusio kalėjimo “ka
merose”, kiti - apgyvendinti ne 
mažiau efektingame viešbutyje 
ant vandens, įrengtame atitar
navusiame laive.

Turtinga spauda, skurdi 
demokratija

Švedijos žurnalistų sąjungos 
pirmininkė Agnetha Lindblom 
pabrėžė, kad švedų laisvųjų žur
nalistų susivienijimas yra labai 
aktyvi ir veiksminga ŠŽS dalis, 
šių metų spalio mėnesį pažymė
sianti 100 metų sukaktį. Ji pa
stebėjo, kad laisvųjų žurnalistų 
dalis Švedijos žurnalistų bend
ruomenėje metai iš metų turi 
tendencijos didėti, ir tai verčia 
rimtai svartyti ne tik laisvųjų 
žurnalistų profesinės raiškos, vi
suomeninio statuso ir socialinės 
apsaugos, žurnalisto teisių ir 
profesinės etikos klausimus, bet 
ir gilintis į naujus žurnalistikos 
reiškinius, susijusius su globali
zacijos problemomis, didelio 
tarptautinio kapitalo įsiliejimą į 
kraštų spaudos rinkas, matomas 
pastangas politinėms jėgoms su
artėti su žiniasklaidos savinin
kais ir leidėjais. A. Lindblom at
kreipė dėmesį, kad šiuo metu 
jau 50% Vokietijos žurnalistų 
yra laisvai samdomi, o Vengri

“frizierka” pabėgusi su rusais. 
Taip dalykai lyg ir pradėjo aiš
kėti. Bet ar ji įskundė Nataliją, 
šito net pagalvoti nedrįsau, nors 
aplinkiniai tuo tikėjo ir apie tai 
viešai kalbėjosi. Kai kurie vis 
pridėdavo žodį “rupūžė” arba 
“bjaurybė”, kad teiginiai būtų 
kaip nors stipriau sutvirtinti. O 
iš tikrųjų nieko daugiau - tik 
skaudu prisiminti, galvoti, apie 
tai kalbėti...

Mano į griovį išmestas rau
donas žiedas jau buvo nuvytęs. 
Šalia jo gulėjo užmuštas karei
vis, papuoštas raudona unifor
mine žvaigždute, gal žymeniu už 
narsumą. O kaip labai norėjosi 
kitokių pavasario vaizdų!.. Čia 
buvo viskas sujaukta, sumaišyta 
iki širdies gelmių. Gal tenai 
Uralo kalnų papėdėje kas kita, 
toli nuo frontų, kur kas vakarą 
vaikučiai žvelgia pro langą į va
karus ir laukia grįžtančio tėve
lio?.. Kažkur Natalija, kažkur 
“frizierka”. Dingo ir viršininkas 
Bozė, kiti buvę bendraklasiai ir 
bendradarbiai. “Kur broliai, kur 
tavo draugai” - klaikiai rėkė 
varnos aukštame eglyne. Pievo
se ir tėviškės darželiuose sutvis
ko nauji žiedai. Skink juos ir 
puoškis viską pamiršęs, jei dar 
pajėgi, arba užsimerk ir jauskis 
laimingas.

*
Šv. Kazimiero parapijos sa

lėje minėjome birželinio sukili
mo dešimtmetį. Po ilgokų pra
nešimų, apibendrinančių istori
nį tautos įvykį, susėdome prie 
stalų, kur buvo paruošta kava 
su pyragais ir pyragaičiais. Šalia 

joje jie sudaro net 75%. Šitoks 
kontekstas taip pat kelia klausi
mus apie žurnalisto galimybes 
naudotis žodžio laisve, kai žinia- 
sklaidos priemonės tampa visa
apimančių globalizacijos proce
sų dalimi ir sparčiai koncent
ruojamos.

Pagrindinę paskaitą - “Tur
tinga spauda, skurdi demokrati
ja” - skaitė iš Jungtinių Valstijų, 
Illinois universiteto, profesorius 
Robert McChesney. Jis kėlė ga
lios koncentravimo ir galimy
bės manipuliuoti visuomenės 
nuomone bei jos interesais 
problemą, remdamasis Ameri
kos, o taip pat ir Europos žinia- 
sklaidos raidos praktika bei pa
tirtimi. Galimybės svariai reikšti 
nepriklausomą nuomonę, pasak 
R. McChesney, mažėja. Žinia- 
sklaidos koncentracija didėja, 
sąlygos reikštis veiksmingai de
mokratijai prastėja. Jis plačiai 
komentavo Italijos spaudos 
magnato Silvio Berlusconi rin
kimų sėkmę neseniai pasibaigu
siuose rinkimuose ir įvertino 
kaip visuomenei pavojingą pre
cedentą. Seminaro metu buvo 
pristatytas prof. R. McChesney 
nauja knyga švedų kalba.

Po pietų vykusiame simpo
ziume šias ir kitas problemas, 
drauge su prof. R. McChesney, 
diskutavo knygų autorė ir lais
vai samdoma švedų žurnalistė 
Maria-Pia Boethieus, Stockhol
mo universiteto žurnalistikos 
dėstytoja Kristina Riegert, PhD, 
Švedijos televizijos programų 
vadovas Johan Linden. Simpo
ziumui vadovavo rašytojas ir 
žurnalistas Mikael Loefgren.

Kitą dieną darbas vyko gru
pėse. Seminaro dalyviai pagal 
savo polinkius rinkosi diskusijų 
temas: “Žurnalistika ir atvira vi
suomenė: atvirumas, žodžio 
laisvė, demokratija”, “Ugdyti 
žurnalistikos kokybę ir žmoniš
kumą”. Buvo rengiami semina
rai straipsnių rašymo technikos, 
fotožurnalistikos, elektroninės 
žurnalistikos specifinėms prob
lemoms aptarti. Latvijos žur
nalistė Inara Žukovska ir Suo
mijos švedas Jan Winsloew da
lijosi laisvai samdomų žurnalis

Longholmeno sala, kurioje vyko Skandinavuos ir Baltuos valstybių 
žurnalistų seminaras. Centre - viešbutis, buvęs Stockholmo kalėjimas

manęs atsisėdo trumpai kirptais 
plaukais, apvalaus veido rau
donskruostis. Bent man nebuvo 
dar niekur matytas.

- Žiūriu, žiūriu, tas ar ne 
tas, - tarė nepažįstamasis ir šyp
sojosi kaip saulutė vaikų kny
gelėse.

- Survila būsite? - pasi
teiravo.

- Taip, - atsakiau.
Tada jis paspaudė ranką, 

pasakė savo pavardę, bet taip 
neaiškiai, kad tik galūnę ... 
“ečius” išgirdau, ir tuoj pradėjo 
pasakoti - draugiškai, atvirai, 
tartum po daugelio metų būtų 
staiga suradęs kokį giminaitį.

- Atsimenu jus, atsimenu, 
dirbote kelių valdyboje, tiesa? 
O aš prie bolševikų milicijoje, 
prie vokiečių policijoje, paskui 
dūmiau į kariuomenę, tupėjau 
belaisvių stovykloje Belgijoje, o 
dabar kaip matai čia. Tai tokia 
mano karo meto istorija. Klajū
no benamio gyvenimas, ar ne?

- Panašus visų, čia sėdinčių, 
- pritariau atsidusęs.

- Taigi va, sėdime surengę 
minėjimą, o minime pačias bai
siausias dienas; anas birželis juk 
buvo tikras siaubas; vieni kitus 
skundė, šaudė, tardė, trėmė...

- Trėmimai, trėmimai... - 
sušnibždėjau tarsi sau. Pašneko
vas palingavo galvą. Atsiduso, 
turbūt ir jis ką nors prisiminė. 
Aš užsimerkiau, kad ryškiau iš
nirtų manieji prisiminimai. Ir, 
rodos, Natalija kaip gyva staiga 
ėmė ir atsistojo šalia - ta pati 
auksinė grandinėlė ant rankos, 
tas pats švelnus priekaištas, kad 

tų darbo patirtimi Baltijos vals
tybėse, o Švedijos visuomeninės 
TV žurnalistas Peter Loefgren 
pasakojo apie savo, kaip užsie
nio korespondento, patirtį.

Vakarais, po seminarinių 
diskusijų, vyko bendri pietūs, 
kurių metu susidarė progų pla
čiau pasikalbėti su kolegomis 
rūpimais klausimais ir asmeniš
kai susipažinti. Baltijos šalių 
žurnalistai gana aktyviai dalyva
vo diskusijose, visiems žurnalis
tams panašias problemas prista
tydami truputį iš skirtingų per
spektyvų, apspręstų kitokios so
cialinės ir politinės patirties. 
Kolegos iš Skandinavijos Balti
jos šalių ir Sankt Peterburgo 
žurnalistams buvo draugiški ir 
dėmesingi. Ypač entuziastingai 
skandinavai sutiko Lietuvos at
stovų pasiūlymą ir pakvietimą 
2003 m. seminarą perkelti į kitą 
Baltijos jūros krantą ir surengti 
jį Nidoje, su ekskursija į Kara
liaučiaus kraštą. (2002 m. “fry- 
lans” žurnalistų seminaras nu
matytas Islandijoje).

Turėta ir malonaus laisvaikio
Renginio metu vyko ne tik 

žurnalistų profesinės diskusijos 
su kavos ir pusryčių pertrauko
mis, bet ir buvo numatyta nuo
taikinga laisvalaikio programa. 
Surengtos žurnalistų beisbolo 
varžybos, su alumi, sumuštiniais 
ir kitais užkandžiais pievoje, po 
atviru dangumi. Lietuvos atsto
vai žaidė vienoje komandoje su 
norvegais. Nors beisbolo lazdas 
rankose lietuviai laikė pirmą 
kartą, tačiau tai nesutrukdė 
Norvegijos žurnalistų beisbolo 
komandai patekti į baigmę. Čia 
tik po atkaklios kovos norve
gams ir lietuviams teko pripa
žinti Švedijos pirmosios koman
dos pranašumą. Patiems žaidė
jams varžybos buvo įdomios ir 
azartiškos, o žiūrovai - turėjo 
ką veikti (alaus ir sumuštinių). 
Apie pačių varžybų lygį - istori
ja nutyli...

Kitą dieną žurnalistams bu
vo surengta žavinga ekskursija 
po Stockholmą autobusu ir lai
vu. Apvažiavome Stockholiho 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

esu nesavas... Minutėlę abu ty
lėjom, kiekvienas atskirai pasi
nėręs savuose prisiminimuose, 
kurių praūžęs dešimtmetis dar 
nebuvo įveikęs.

- Jei mane prisimenate, - 
staiga nutraukiau tylą, - tai gal 
pažinojote ir Nataliją Margely- 
tę, mat draugavau kurį laiką, 
kol išvežė...

Raudonskruostis keistai 
šyptelėjo. Lyg kažką numykė ir 
kiek pasiraivęs tarė:

- Pažinojau... kaip nepaži
nosi... juk kartu dirbom.:.

- Kaip tai? - nesupratau, 
bet širdin kažkas gnybtelėjo.

- Visai paprastai, pone, - 
kažkodėl šitaip kreipėsi, - bol
ševikams tarnavom, milicijoje, 
kaip sakiau...

- Negali būti, jūs kažką 
maišote! - šūktelėjau. Jutau, 
kaip veidai rausta, kaip pulsas 
smarkiau tvinkčioja.

- Juk ją ištrėmė, pats ma
čiau, kaimynai matė, - spyriausi 
bejėgiškai.

- Vaidinimas, pone, kitos 
Margelytės nebuvo... aš neme
luoju, aš žinau... tremtinių eše
lonams ir tokių palydovų rei
kėjo...

Kaip drumzlina pavasario 
upė išsiliejo skausmas ir apmau
das. O kaip tyčia čia pat prieš 
akis ant stalo - puikavosi gėlių 
puokštė, minėjimo rengėjų pa
rūpinta. Rodos, nieko kito ir 
nebeliko, o tik erzinantis klau
simas, ar pasaulyje dar yra kas 
nors tikra?..



Viduramžių vienuolė, aktuali ir dabar
INDRĖ ČUPLINSKAITĖ
Susidomėjimas Hildegard’a 

(1098-1179), viduramžių bene
diktine vienuole, yra palyginti 
didelis ir platus: įvairiausi žmo
nės domisi ja dėl labai skirtingų 
priežasčių. Per paskutinius 20 
metų atsirado mokslinės ir po
puliarios medžiagos apie Hilde- 
gard’ą ir kartu per dvidešimt 
įrašų jos muzikos (neįskaitant 
New Age variantų). Kodėl toks 
susidomėjimas ir kodėl dabar?

Kas buvo Hildegard von 
Bingen? Jinai buvo vienuolė, 
benediktinė, vienuolyno vyres
nioji, teologė, rašytoja, pranašė, 
mistike, pasauliečių ir dvasiškių 
patarėja, kompozitorė, drama
turge, reformatorė, medicinos 
žinovė. Istorikai yra sudarę visą 
sąrašą sričių, kuriose ji pirmau
ja. Hildegard’a buvo vienintelė 
savo laikų moteris, kuriai buvo 
leidžiama autoritetingai kalbėti 
apie krikščionybės doktrinas; ji 
- pirmoji, gavusi popiežiaus lei
dimą rašyti teologinius veikalus, 
ji vienintelė viduramžių moteris, 
atvirai pamokslavusi dvasiškiams 
ir pasauliečiams su pilnu Baž
nyčios pritarimu; ji vienintelė XII 
a. dramaturge, savo laikų kom
pozitorė; ji pirma mokslinė ra
šytoja, kuri apie lytį ir ginekolo
giją rašė iš moters perspektyvos.

Hildegard’a būtų buvusi 
ypatinga asmenybė bet kuriame 
amžiuje, bet juo labiau vidur
amžiuose, kai vyrai vyravo dau
gumoje gyvenimo sričių. Nors ji 
buvo veikli ir kūrybinga visoj ei
lėj sričių, pažvelkime trumpai į 
jos teologinius veikalus, meną, 
ir jos muzikinę kūrybą.

Klausykite! Kartą buvo kara
lius sėdintis soste. Jį supo nuosta
biai žavios kolonos, papuoštos 
dramblio kaulu, vaizduojančiu 
garbingus karaliaus herbus. Ta
čiau karalius panoro pakelti nuo 
žemės mažą plunksną ir įsakė 
plunksnai skristi. Ši skrido, ne iš 
savęs pačios, - oras ją nešė. Štai 
aš tokia - plunksna, Dievo alsa
vimo nešama.

Hildegard’os gyvenimą gi
liai paveikė vizijos, kurias ji tu-

Su Marija i naująjį tūkstantmetį
(Atkclta iš 6-to psl.) 

pačiu bręsti kaip asmeniui. Tai 
vyksta Dievo palytėjimais (malo
nėmis), pokalbiu su Juo (kaip 
Marija darė) ir pašaukimo įvyk
dymu. Nieko nėra svarbesnio, 
kaip įvykdyti žmogų sukūrusio 
ir pašaukusio Autoriaus valią. 
Marijai pasišventęs asmuo tuo 
pačiu subręsta psichologišku 
požiūriu tapdamas vienkartiniu 
(individuacija, pagal Jung), vis
pusiškai darniu (integracija, pa
gal Allport, E. Erikson), ir tuo 
pačiu atrandančiu galutinę 
prasmę (pagal Frankl).

Marijonų pamaldumas Marijai
Du marijonai apžvelgė ma

rijonų vienuolijos pamaldumo 
Marijai kilmę ir savybes. Kun. 
P. Chudzik svarstė trijų didžių 
marijonų pamaldumą į Mariją: 
tai vienuolijos steigėjas kun. 
Stanislovas Papčinskis (1631- 
1701), jo įpėdinis kun. Kazimie
ras Višinskis (1700-1755) ir at
kūrėjas pal. arkivysk. Jurgis Ma
tulaitis (1871-1927). Pamatą pa
dėjo steigėjas, kiti du pritaikė 
vienuolijos įstatams ir praktikai: 
1. Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo pripažinimas ir 2. pamaldu
mas Marijai kaip kelias į Kristų.

Kun. V. Aliulis, MIC, paly-

Kruvinoji auka
Sužaliuos 
Amžių įšalo žemė 
Jūsų ašarom, 
Kaulais, krauju... 
Naktį motinos 
Vandenį semia, 
Girgžda svirtys 
Gimtų šulinių...
Žydi
Amžino įšalo gėlės 
Ant blakstienų, 
Prišalusių naktį plaukų, 
Grįžta tėviškėn 
Mirusių vėlės 
Maldoje parymot 
Su senuoju Dievu...
Skuba, bėga 
Širdy ešalonai... 
Meldžiu - stokit... 
Už ką?...
Šviečia Sibiro 
Žemė raudona - 
Jūs visų
Kruvinoji Auka...

Valerija Vilčinskienė,
Gelgaudišks 

rėjo nuo pat mažens.
Iki penkiolikos metų aš daug 

turėjau regėjimų ir dalindavausi 
juos su kitais. Šie nūs ‘ebę klaus
davo, iš kur tokie reginiai. Man 
pačiai kilo toks klausimas, ir sy
kį, kai sirgau, paklausiau vieną iš 
savo auklių, ar ji irgi panašius 
dalykus regi. Kai ji atsakė ‘ne’, 
mane apėmė baimė. Dažnai savo 
pokalbiuose aš matydavau ateitį, 
kurią regėjau kaip dabartį. Bet kai 
pastebėjau klausytojų nuostabą, aš 
pradėjau mažiau prasitarti" (Vita 
Sanctae Hildegardis, II).

Jos kūrybinis gyvenimas pra
sidėjo, kai ji suprato, kad privalo 
apie savo regėjimus rašyti.

Ir taip įvyko... kai man su
kako 42 metai ir 7 mėnesiai; 
dangus atsivėrė ir akinanti šviesa 
neapsakomo intensyvumo liejosi 
per visą mano protą. Ir tai uždegė 
mano visą krūtinę ir visą širdį, ne 
kaitino, bet šildė... (Scivias).

Meilės šviesoje Išmintis ma
ne moko ir įsako pasakoti kaip 
aš patyriau šiuos regėjimus. Pra
bylu ne savo žodžiais, tiesioji Iš
mintis juos taria per mane ir man 
štai kaip: žmogau, išgirsk šiuos 
žodžius ir tark juos ne pagal save, 
bet pagal mane ir mano įkvėpta; 
kalbėk apie save taip: kai mane 
dar formavo mano motinos įs
čiose, Jis mane paženklino šito
kio regėjimo galia... (Vita Sanc
tae Hildegardis, II).

Hildegard’a pradėjo rašyti. 
Rašė apie tai, ką regėjo, o tai, 
ką regėjo, buvo itin vaizdu ir spal
vinga. Ji regėjo kalnus, kosminius 
kiaušinius, tvyksojančios šviesos 
apskritimus, neapsakomo dydžio 
figūras, sienas ir kolonas.

Mums visa tai gali pasirody
ti keista ir nesuprantama, gal 
net apsurdiška. Tačiau iš šių vi
zijų išplaukė teologiniai raštai. 
Scivias veikale, kurį rašė beveik 
dešimtmetį, aptariama Trejybė 
ir santykis tarp Dievo, žmogaus 
ir pasaulio. Beveik dešimtį metų 
vėliau Hildegard’a parašė knygą 
Liber vitae meritorum, kurioje 
gvildena žmogaus etinį gyveni
mą ir galias, įtakojančias žmo
gaus veiksmus.

gino marijonų steigėjo kun. Sta
nislovo Papčinskio gyvenimą ir 
pamaldumą su vienuolijos atkū
rėjo pal. Jurgio Matulaičio gy
venimu ir pamaldumu. Jų gyve
nimo keliai buvo panašūs. Abu 
daug kentėjo kūnu ir siela: abu 
nepaprastai stengėsi tarnauti 
Dievui ir žmonėms ir abu buvo 
ypač pasišventę Marijai. Kun. 
Papčinskio pamaldumas Marijai 
buvo kristotipinis, t.y., kai žiūri
ma į Marijos panašumą į Kristų: 
sekdami Ja geriausiai seksime 
Kristų. Pal. J. Matulaitis įvedė 
ekleziotipinius bruožus: t.y., Ma
rijos, kaip Bažnyčios narės, pa
vyzdžiu vienuoliai tarnauja Kris
tui ir Bažnyčiai. Tie bruožai 
šiandien randami marijonų vie
nuolijos dabartiniuose įstatuose.

Gairės Lietuvai, Marijos žemei
Lietuva buvo vadinama Ma

rijos žeme. Ar ji tokia tebėra? 
Šiandien yra žmonių, kurie tuo 
abejoja. Abejonės turi pagrin
do. Jos tegali būti išsklaidomos 
tik Marijai pasišventusiųjų pas
tangomis. Šiuo atžvilgiu Lietu
vos marijonų pastangos užsitar
nauja įvertinimo ir pritarimo. 
Šiemetinė konferencija itin ver
ta dėmesio savo pranešimų te
momis. Iš jų išplaukia nau
dingos gairės atnaujinti ir pagi
linti pasišventimą Marijai Lietu
voje. Ji, kaip žmonijos Motina ir 
Mokytoja, veikia ir šiandien 
žmonijos išganymo istorijoje 
kartu su savo Sūnumi Atpirkėju. 
Tepadeda Ji mūsų tautai kurti 
Dievo karalystę mūsų krašte.

Los Angeles Dramos sambūrio spektaklis “Raudokit, svajonių debesys...” 
Iš kairės: Sesuo - Ramunė Vitkienė, Sofija - Vaida Kiškytė, Motina - Ve
ronika Ragauskienė, valtyje rež. Olita Dautartaitė, prieš ją Demonas - Da
rius Udrys, Tėvas - Leonardas Mieldažys, virš valties Čiurlionis - Aman
das Ragauskas, Šviesusis - Rolandas Žukauskas

Paskutinis teologinis veika
las De operatione Dei, tai Hilde
gard’os kosmologija, kurioje ji 
parodo kaip intymiai susiję Die
vas ir visa jo kūrinija. Jos regėji
mai tiesiog buvo ‘vizualinė teo
logija’. Ji mąstė pirmiausiai sim
boliais, o ne sąvokomis. O jos 
simboliai buvo ryškūs paveiks
lai. Pavyzdžiui, paskutiniame 
veikale De operatione Dei Hilde
gard’a regi visatą; jos viduryje - 
žmogus; jį supa degantis raudo
nas apskritimas, kuris yra kos
minis Kristus. Taip kūrinija pa
sirodo Dievo apsupta. Hilde
gard’a taip pat aptaria centrinį 
žmogaus vaidmenį visatoje ir 
pabrėžia, kad žmogus turi di
džiulę atsakomybę prieš Dievą 
dėl savo elgesio su kūrinija.

Šiame pavyzdyje taip pat 
randame kai kurias temas, bū
dingas Hildegard’ai, kurios do
mina ir XXI amžiaus žmogų. 
Šioje vizijoje Hildegard’os, ap
mąstytas ryšys tarp kūrinijos, 
žmogaus ir Dievo yra aktualus 
tiems, kuriems rūpi ekologiniai 
klausimai. Hildegard’os vaizdi
nis teologijos požiūris domina 
norinčius rasti alternatyvą inte
lekto persvarai, būdingai mo
derniam mąstymui. Feminizmo 
šalininkai vertina Hildegard’os, 
kaip moters, perspektyvą ir tai, 
kad ji naudoja nemažai moteriš
kų įvaizdžių - Dievas kaip mo
tina, pasaulis - Kūrėjo įsčiose, 
kūrinija - dalis Kristaus kūno.

Hildegard’os vizijos apibū
dinamos ne tik žodžiu, bet at
vaizduojamos ir iliustracijose. 
Mokslininkų nuomone, pati 
Hildegard’a nėra šių iliustracijų 
autorė, bet yra didelė tikimybė, 
kad tie paveikslai sukurti pagal 
jos nurodymus.

Hildegard’os muzika, anot 
jos pačios, išplaukė iš įkvėpimo, 
patirto per vizijas.

Šioje vizijoje aš supratau, be 
žmonių mokymo, pranašų raštus, 
evangelijas ir šventųjų bei kai ku
rių filosofų raštus... tuo metu aš 
taip pat sukūriau ir giedojau cho
ralo giesmes Dievo ir Jo šventųjų 
garbei, nors niekas nebuvo ma
nęs mokęs, ir aš niekad nebuvau 
studijavusi neumų ar choralo 
(Vita Sanctae Hildegardis, II).

Muzika buvo kertinė dalis 
benediktinių gyvenimo. Kartu 
su vienuolėmis, kurioms ji vado
vavo, Hildegard’a kasdien gie
dodavo vienuolių brevijorių. 
Benediktinių giedojimas yra 
malda; tai pokalbis su Dievu; tai 
kelias į atsivertimą. Per giedoji
mą kūnas vienijasi su siela: 
“Kūnas yra dvasios apsiaustas, 
kuris turi gyvybingą balsą, ir to
dėl tinka kūnui, derinantis su 
siela, naudoti savo balsą - giedoti 
Dievo gyrius” (Epistolarium, 23). 
Giedodamos benediktinės įgy
vendina savo pašaukimą.

Šitokiame kontekste leng
viau suprasti Hildegard’os gies
mių svarbą. Ji kūrė muziką 
idant maitintų savo vienuolyno 
dvasinį gyvenimą. Jos santykis 
su Dievu nebuvo tik protinis; ji 
regėjo ir girdėjo Dievą. Per savo 
meną ir muziką ji bendravo su 
Juo, ji rašė giesmes su viltimi, 
kad jos seserys taip pat augs sa
vo santykyje su Kūrėju.

Hildegard’a parašė 77 gies
mes, daug iš jų Marijos garbei. 
Ji taip pat sukūrė muzikinį vai
dinimą Ordo virtutem, apie do
rybes. Jos muzika yra pasidariu
si labai populiari pastaruoju 
metu, įrašų skaičius vis auga.

Pasinaudota: R. Craine, Hil
degard: Prophet of the Cosmic 
Christ (New York: Crossroad 
Publishing, 1997). B. Newman, 
ed. Voice of the Living Light: 
Hildegard of Bingen and Her 
World (Berkeley, University of 
California Press, 1998). A. Sil
vas, Jutta and Hildegard: The 
Biographical Sources (Pennsyl
vania, The Pennsylvania State 
University Press, 1998).

Po koncerto “Neringai” balandžio 9 d. Putname neringietė apdovanoja 
gėlėmis menininkus Laimą ir Darių Lapinskus, atlikusius programą

Rengėjos po gražiai pavykusio koncerto “Neringai” balandžio 9 d. 
Putnamo vienuolyne. Iš kairės: “Neringos” tarybos pirm. Regina 
Jagminienė, rėmėjų pirm. Gitą Kupčinskienė, “Neringos” tarybos narė 
ir stovyklos vadovė Dana Grajauskaitė, koncertui rengti komiteto 
pirm. Aldona Prapuolenytė

“Raudokit, svajonių debesys...”
Šiaulių teatro aktorės bei režisierės Olitos Dautartaitės sukurtas 
scenos veikalas M. K. Čiurlionio tema ir suvaidintas Los Angeles 

Dramos sambūrio aktorių
Teatrinė impresija “Raudo

kit, svajonių debesys...” - tai 
trumpas apmąstymas, tai bandy
mas atkurti dail. M. K. Čiurlionio
- šio genialaus tautiečio 
svarbiausias gyvenimo akimirkas, 
jo mintis, jo siekius ir tragizmą.

Šiaulių Dramos teatro ak
torę Glitą Dautartaitę į Los 
Angeles atvedė svarbus tikslas - 
paminėti M. K. Čiurlionio 125- 
ąsias gimimo metines scenoje 
kartu su Dramos sambūrio ak
toriais. O. Dautartaitės parašy
tas ir jos pačios režisuotas vei
kalas prabyla į žiūrovus žodžiu, 
muzika ir daile, sujungta į visu
mą teatrine išraiška.

Šis spektaklis veda žiūrovą 
Čiurlionio gyvenimo taku, pa
brėždamas būdinguosius mo
mentus - romantišką meilę So
fijai Kymantaitei, jo nuolatinį 
kūrybinį ieškojimą ir beviltiškas 
pastangas pasiekti viršūnę - Ari 
žvaigždę.

Los Angeles teatro mėgėjai 
impresiją “Raudokit, svajonių 
debesys...” pamatė š.m. balan
džio 21, 22 d.d. Šis spektaklis, 
nors skirtingas nuo visų kitų, 
matytų šioje scenoje, palietė 
žiūrovų širdis gilia mintimi ir 
nauja scenine išraiška.

M. K. Čiurlionis savo muzi
koje ir dailėje rėmėsi lietuvių 
liaudies dainomis, padavimais ir 
pasaulėžiūra. Šis spektaklis - 
liaudiškas savo dvasia, detalė
mis ir simboliais. Kastuko tėvai 
(Veronika Ragauskienė ir Leo
nardas Mieldažys) - santūrūs, 
bet labai rūpestingi, savo sūnų 
mylintys dzūkai.

Pačioje spektaklio pradžioje 
dailininko sesuo Jadvyga Čiur
lionytė (Ramunė Vitkienė) ati
daro kraitinę medinę skrynią - 
Sofijos ir Konstantino gyvenimo 
lobyną, iš kurio sklinda šviesa. 
Tai pradžia kelionės į užburtą 
žmogaus sielos labirintą, į tolimą 
praeitį, kuri naujai atgyjo jų abie
jų laiškų ištraukomis ir trumpais 
bet dramatiškais dialogais.

Pirmoji impresijos dalis - 
optimistiška ir šviesi, nusako 
Sofijos ir Konstantino pirmą su
sitikimą ir romantišką meilę. 
Pagrindinių vaidmenų atlikėjai
- Amandas Ragauskas ir Vaida 
Kiškytė šiuos momentus pertei
kia reikšmingais rankų prisilieti
mais, žvilgsniais ir laiškų ištrau
komis. Pats džiugiausias ir pras
mingiausias momentas - susiti
kimas Palangoje ant tilto, kurį 
vaizduojant skambėjo tempera
mentinga pjesė fortepionui, o 
ant sienos nušvito Palangos ko
pų vaizdas.

Išraiškinga spektaklio meta
fora - medinis laivelis, kuris pa
žymi M. K. Čiurlionio gyvenimo 
kelią, pradedant džiugiais mo
mentais Druskininkuose, svajin
gais vakarais su Sofija, baigiant 
vienišomis kelionėmis į Peterbur
gą, didžiausio liūdesio ir nusi
vylimo momentais. Šis žalias me
dinis laivelis tampa vėliau Kons

tantino karstu ir pagaliau kop
lytėle, kurios žvakės šviesa reiškia 
amžiną pagarbą tautos genijui.

Visos impresijos centras - 
M. K. Čiurlionio vidinė kova, 
nuolatinis ieškojimas tobulo 
garso ir spalvos lydinio, nesibai
giantis skrydis į įsivaizduojamą 
Ari žvaigždę, neleidęs jam pa
sidžiaugti šeimos laime ir eilinio 
žmogaus siekiais. Čiurlionio 
mintis ir vidinę kovą išreiškia 
dvi prieštaringos dvasios - De
monas (Darius Udrys) ir Šviesu
sis (Rolandas Žukauskas).

Režisierė įtikinamai atsklei
dė M. K. Čiurlionio palaipsninį 
grimzdimą į beprotybę. Juo 
daugiau jo siela veržėsi į išsvajo
tą idealą, juo labiau jis tolo nuo 
savo artimųjų, nesuprastas, vie
nišas ir paliegęs.

Spektaklio pabaiga, graži ir 
emocinga, pabrėžia tai, ko nei 
mirtis, nei laikas nepajėgia su
naikinti. Skambant simfonijai 
“Jūra”, išnyra horizonte Čiur
lionio paveikslas ir melsvos jū
ros fone du laivai skleidžia 
akinančią šviesą į ateitį.

Spektaklyje matėme daug 
gražių epizodų, bet vienas iš la
biausiai įstrigusių atmintyje - 
M. K. Čiurlionio paskutinis atsi
sveikinimas su savo artimaisiais, 
kai jo tėvai užvelka baltus lini
nius marškinius, žmona nuplau
na kojas, o tylus vežiko varpelis 
išpranašauja išsiskyrimą visiems 
laikams.

Spektaklio nuotaikai ir visai 
išraiškai svarbi muzika, paties 
Čiurlionio simfonija, A. Sas
nausko “Karvelėli mėlynasai” ir 
ilgesingos aukštaičių liaudies 
dainų ištraukos.

Aktorė O. Dautartaitė Los 
Angeles dramos sambūrio akto
rius įvedė į menamąjį pasaulį, 
kurį ji pati sukūrė, daug laiko 
skyrusi pažinti M. K. Čiurlionio 
biografiją, laiškus, jo gimtinę ir 
pamėgtas vietas Druskininkuo
se, gyvus palikuonius.

Visiems spektaklyje vaidi
nusiems bendravimas su O. 
Dautartaite atvėrė daug didelių 
ir mažų teatro paslapčių, žino
mų per 30 metų scenoje pra
leidusiai aktorei.

Pagrindinius vaidmenis atti
kusiems Amandui Ragauskui ir 
Vaidai Kiškytei šis spektaklis 
įrodė, kad jie sugeba pakilti į 
užburtą pasaulį, į “svajonių de
besis”, gyventi savo veikėjų mei
le, džiaugsmu ir nelaime.

O. Dautartaitės ir Los An
geles aktorių sukurtas spektak
lis ilgam liks atmintyje. Atlikė
jams jis bus mastelis, kuriuo bus 
matuojami tolimesni žingsniai 
scenoje, žiūrovams - proga nau
jai pažvelgti į genialaus mūsų 
tautiečio asmenybę.

Nors aktorė ir režisierė O. 
Dautartaitė išvyko atgal į Lie
tuvą, Los Angeles Dramos sam
būrio aktoriai yra pasiryžę pa
kartoti šį spektaklį kitų lietuvių 
telkinių teatro mėgėjams. A. P.
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Rašytojų klube Vilniuje š.m. 

balandžio 5 d. įvyko dviejų naujų 
knygų sutiktuvės - poetės Dainos 
Pranckietytės poezijos rinktinės 
“Moteris ant kranto” ir rašytojo 
Gasparo Aleksos romano “Ado
mo broliai ir moterys”. Kalbėjo 
poetė Onė Baliukonytė, literatū
rologė Elena Bukelienė. Ištrau
kas iš naujųjų knygų skaitė akto
riai E. Gabrėnaitė ir J. Šalkaus
kas. Vakaro programai vadovavo 
literatūros kritikė J. Riškutė (“L. 
ir M.”, nr. 15).

Lietuvos valstybinio dramos
teatro aktorė Birutė Marcinkevi
čiūtė jau baigia pasiekti teatralų 
užsienyje apdovanojimų rekordą. 
Savo monospektakliais garsėjanti 
aktorė paskutinio laimėjimo pa
siekė š.m. balandžio 17-22 d.d. 
Ukrainos Kijeve vykusiame tarp
tautiniame monospektaklių festi
valyje “Atbalsiai”. Čia varžėsi ak
toriai iš Šveicarijos, Vokietijos, 
Rusijos, Lenkijos, Vengrijos ir kt. 
B. Marcinkevičiūtės pakartotas 
“Meilužis”, kaip ELTA rašo, ko
vo mėnesį St. Peterburge laimėjęs 
pirmąją vietą, tuo pačiu įvertintas 
ir Kijeve. Spektaklis sukurtas pa
gal to paties vardo Marguerite 
Duras romaną.

Gelbėkime kultūros pamink
lą. Biržuvėnų dvaras - unikalus 
praėjusio amžiaus medinės archi
tektūros paminklas - pastatų 
kompleksas. Prieš porą metų jį 
apžiūrėję PHARE ekspertai tei
gė, kad tai vienas unikaliausių 
medinių pastatų kompleksų Eu
ropoje. PHARE lėšomis yra pa
rengtas dvaro rūmų, kitų pastatų 
ir dvarą supančio Biržuvėnų par
ko restauracijos projektas. Pro
jekto įgyvendinimui respublika 
neturi lėšų. Kol kas dvaro pasta
tus ir parką prižiūri Žemaičių 
kultūros draugijos (ŽKD) Telšių 
pavieto nariai. Dvaro rūmuose 
yra įsikūrusi kaimo biblioteka ir 
etnografinis muziejus, kur tvarko
si Žemaitijoje žinoma kultūros 
puoselėtoja Aldona Simonavičiū- 
tė. Taipogi rūmuose išliko priva
tus trijų kambarių butas, kuris 
priklauso piliečiui Antantui Stan
kūnui. Jis nori savo butą parduo
ti. Ši žinia sujaudino ŽKD Telšių 
pavieto narius. Nežinia, kas tą 
butą nusipirks ir kokia veikla im
sis vystyti paminklo teritorijoje? 
ŽKD Telšių pavietas norėtų butą 
iš A. Stankūno nupirkti ir sutvar
kęs patalpas, prijungti jas prie 
dvaro rūmuose įsteigto etnografi
jos muziejaus. Savininkas norėtų 
už butą be patogumų gauti 2500 
litų. Geranoriški rėmėjai jau pa
aukojo kiek daugiau kaip 500 litų 
šiam reikalui. ŽKD Telšių pavie
to nariai skelbia akciją “Gelbėki
me paminklą” ir prašo visų susi
pratusių mylinčių gimtąją Žemai
tiją žmonių prisidėti lėšomis. 
Gelbstint kultūrą jokia auka nėra 
maža - kas galite paaukokite litą, 
kas galite daugiau. Aukas prašo
me siųsti adresu: ŽKD Telšių pa
vieto pirmininkui, Žemaičių “Al
kos” muziejui, Muziejaus 31, Tel
šiai 5610.Taipogi pinigus galima 
pervesti į ŽKD Telšių pavieto 
sąskaitą nr. 700432 LŽUB Telšių 
skyriuje.

Dail. El Greco (1541-1614) Sekminės. Del Prado muziejus Madride

M. K. Čiurlionio preliudus, 
valsus, pynę liaudies dainų š.m. 
balandžio 6 d. Lietuvos muzikos 
akademijoje Vilniuje skambino 
Vokietijoje gimęs, Meksikoje au
gęs jaunas pianistas Nikolaus La- 
husen. Be Čiurlionio, koncerto 
dalyviai klausėsi F. Liszto bei F. 
Schuberto kūrinius. Kaip solistas 
N. Lahusen debiutavo Miunche
no filharmonijoje 1989 m. Čiur
lionio kūrinių atlikimas ne lietu
vių pianistų labai prisideda prie 
jo garsinimo. (“L. ir M.”, nr. 15)

“In terra pax” (Taika žemė
je) - tai pavadinimas kompakti
nės plokštelės, kurion religinę 
muziką įrašė Panevėžio mėgėjų 
grupės. Kaip rašo ELTA, šio pro
jekto sumanytojas - Panevėžio 
Švč. Trejybės šventovės vargoni
ninkas ir chorvedys Jonas Grub- 
liauskas. Plokštelės turinį sudaro 
tos šventovės bei jaunimo chorai, 
V. Kapučinsko vadovaujamas ka
merinis orkestras, dainininkas R. 
Vešiota ir vargonininkė L. Baub- 
linskaitė. Sumanymą įgyvendinti 
padėjo klebonas kan. Br. Anta
naitis bei parapijiečiai.

Prof. Dov Levin, gyvenantis 
Jeruzalėje, išspausdino S. Ginai- 
tės atsiminimų recenziją leidinyje 
“Jews in Eastern Europe” (2000 
m. ruduo). S. Ginaitė, gyvenanti 
Kanadoje, yra išleisdinusi knygas: 
“Žydų tautos tragedijos Lietuvoje 
pradžia” (Vilnius, 1994 m.) ir 
“Atminimo knyga - Kauno žydų 
bendruomenė” (Vilnius, 1999 m.) 
Ilgokame straipsnyje, pavadinta
me “Riboto patikimumo atsimi
nimai”, taip pat buvęs kaunietis 
D. Levin, šalia pozityvių bruožų 
randa ir neigiamų. Autorės atsi
minimams turėję įtakos du daly
kai: kraštutinis lietuvių naciona
lizmas išsilaisvinus iš sovietinės 
valdžios ir buvusių komunistų pa
reigūnų laikysena. S. Ginaitė 
esanti susijusi su Lietuva, palai
kanti ryšius su savo draugais ir 
juos lankanti. Savo atsiminimuo
se, rašydama apie žydų holokaus
tą Lietuvoje, vartoja terminą 
“tragedija”, kuris įprastas Lietu
voje ir yra švelnesnis. Ji sutinkan
ti su prielaida, kad žydų naikini
me dalyvavo tik maža lietuvių 
tautos dalis, bet tai nesąs įrodytas 
dalykas. Rašydama apie pogrindi
nę komunistų veiklą, ji vartojanti 
terminą “antifašistai”, užuot aiš
kiai pasakiusi, kad tai buvo ko
munistų veikla. Baigdamas recen
ziją, prof. D. Levin pastebi: jei S. 
Ginaitė ryžtųsi rašyti dar vieną 
atsiminimų knygą apie tą patį lai
kotarpį, tai ji (knyga) turėtų būti 
išleista ne Lietuvoje, kad tuo bū
du būtų išvengta to krašto įtakos, 
galėtų pasinaudoti šaltiniais Va
karuose ir Izraelyje. Taigi recen
zijos autorius pasigenda S. Ginai- 
tės atsiminimuose objektyvumo. 
Bet ar pats prof. Dov Levin yra 
visais atžvilgiais objektyvus? Lie
tuvos istorikai jo raštams yra pa
darę nemažai priekaištų, atseit 
rado irgi daug subjektyvumo. Ap
skritai, Lietuvos žydų holokauste 
yra dar daug istoriškai neišspręs
tų klausimų. Snk.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.VI.5 • Nr. 23 (2674)

pRISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

---------------- 3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v,r, iki 3,30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......................3.10%
180-364 d. term.ind..................... 3.10%
1 metų term, indėlius.................3.30%
2 metų term. Indėlius.................3.50%
3 metų term, indėlius.................3.70%
4 metų term, indėlius.................4.00%
5 metų term. Indėlius................ 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.10%
1 metų GlC-met. palūk...............3.60%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.55%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”............................... 3.15%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.85%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.20%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.80%
Taupomąją sąskaitą iki............ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.50%

Asmenines paskolas 
nuo...................7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................... 7.50%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.85%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.70%
4 metų.......................6.90%
5 metų.......................6.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.10%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3Wo
IŠ VISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(| PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

MMMHMHaMBilllllllllllllllllllll 
ROYAL LePAGE 

111111111111111111111

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu j Jūsų namus 128 pus
lapių knygutę “HOW TO BUY 
YOUR FIRST HOME".

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

Torontietis Matas Frcimanas (20 metų amžiaus) 17-29 metų grupėje 
slalome ir didžiajame slalome laimėjo sidabro medalius abiejose varžybose 
- VII Pasaulio lietuvių ir ŠALFASS-gos. Jis taip pat buvo antras tarp 
absoliučių laimėtojų. Matų sveikina ir medalius bei pažymėjimus įteikia 
svečiai iš Lietuvos: Dailius Mišeikis - LKS federacijos sekretorius ir jų 
išvykos į Mammoth vadovas Algimantas Kepezėnas - Lietuvos kalnų 
slidinėjimo federacijos pirmininkas

(Atkelta iš 1-mo psl.), ' 
Muenchen (Vokietija) profesio
nalų rinktinė, kurioje žaidė ir 
vienas kanadietis, Kalgaryje gi
męs ir augęs Owen Hargrieves. 
Šis devyniolikmetis jaunuolis 
žaidė centro saugu (midfielder) 
per visą rungtynių laiką ir, kaip 
ir visi kiti rinktinės nariai, už 
pergalę baigmėje prieš Valenci- 
jos (Ispanija) rinktinę gavo ne 
tik aukso medalį, bet ir 
$270,000 (JAV) premiją. O. 
Hargrieves tėvas yra kilęs iš 
Anglijos, motina iš Valijos, to
dėl tarpvalstybinėse varžybose 
jis gali pasirinkti žaisti už bet 
kurią iš trijų. Owen pasirinko 
ne Kanadą, bet Angliją, nes jam 
atrodė, kad ten laukia geresnė 
ateitis. Anglijoje futbolas yra 
žymiai populiaresnis, negu Š. 
Amerikoje. Taip pat ir futbolo 
žaidėjai ten susilaukia daugiau 
dėmesio bei pagarbos.

Kanados paštas žada liepos 
1 dienos proga išleisti pašto 
ženklą pagerbiant neseniai mi
rusį buv. Kanados ministerį pir
mininką Pierre E. Trudeau. Jo 
pastangomis buvo atkeldinta iš 
D. Britanijos Kanados konstitu
cija ir įteisinta žmogaus teisių 
deklaracija.

Hudson Bay Co. bendrovė 
nutarė savo prekes tarp Toron
to ir Montrealio vežti trauki
niais, o ne sunkvežimiais. Tokiu 
būdu CPR geležinkelių bendro
vė per metus perveš 16,000 va
gonų prekių, kurias iki šiol kas
dien veždavo apie 60 didžiulių 
sunkvežimių ir taip jau perkrau
tu 401 keliu. Ar kitos prekybos 
bendrovės paseks jų pavyzdžiu, 
spręsti dar per anksti, bet tai 
būtų geras žingsnis oro taršai 
sumažinti.

HomeLife Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Britų Kolumbijos rinki
mus, kaip ir buvo tikėtasi, lai
mėjo liberalai. Naujajame pro
vincijos parlamente jie turės 76 
atstovus; naujieji demokratai 
(NDP), likę su 3 atstovais, pra
rado savo kaip partijos statusą 
(tam išlaikyti reikėjo laimėti 
bent 4 vietas), ir buvęs partijos 
vadovas bei premjeras Ujjal 
Dosanjh pats nebuvo išrinktas. 
Jis žada netrukus pasitraukti iš 
partijos vadovo pareigų ir iš po
litikos. Liberalų vadovas, 53 
metų amžiaus, buvęs Vankuve
rio burmistras Gordon Camp
bell bus įvesdintas premjeru 
birželio mėnesį. Žaliųjų (gam
tosaugos draugų) partija, nors 
ir surinko 10% visų balsų, nelai
mėjo nė vienos vietos parla
mente. Tuo būdu Britų Kolum
bijoje bus vienpartinė valdžia - 
labai pavojingas reiškinys. Ta
čiau provincijos politikoje iki 
šiol buvo pastebėtas toks didelis 
nuomonių ir interesų skirtumas, 
kad turbūt ir toliau atrodys, kad 
provinciją valdo visa grupė par
tijų-

Kanados karinių pajėgų va
dovavimą šiais metais perima 
aviacijos gen. Itn. Ray Henault. 
Jo pirmtakas gen. Maurice Ba
ril sėkmingai tvarkėsi sunkiu 
laikotarpiu, kai kariuomenės 
biudžetas buvo mažinamas ir 
vykdavo daug įvairių nemalonu
mų. Jis įvedė nemažai reformų, 
bet dar ir dabar karinės pajėgos 
neįstengia pritraukti užtenka
mai naujų savanorių. Naujasis 
vadovas stengsis per sekančius 
pora metų pritraukti dvigubai 
daugiau savanorių - iki 9,000 
per metus. Gen. Itn. Henault gi
mė Vinipege prieš 52 metus, 
kariuomenėje karjerą pradėjo 
1968 metais būdamas 19 metų. 
Pradžioje skraidė naikintuvais 
CF-101 (Woodoo), vėliau bu
vo skraidymo instruktoriumi, 
sraigtasparnių lakūnu ir pasku
tinius trejus metus tarnavo gen. 
štabe gynybos vadovo pavaduo
toju. G.K.

Marius E. Rusinas.CLĮJCFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

Žinios iš
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio specialistai ir žurnalistai Vil
niaus “Lietuvos ryto” žaidėją, 22 
metų 196 cm ūgio Ramūną Šiš- 
kauską išrinko naudingiausiu lygos 
sezono krepšininku. Penkiolikme
čiai vilniečiai Tomas Pranciliauskas 
ir Andrius Paškevičius su draugais 
Vilniuje susibūrę į “Šoklių” ko
mandą, trečią kartą laimėjo “Audi
mas Streetball” gatvės krepšinio 
trijulės varžybas ir gavo po pora 
“Nike” sportbačių.

DVIRAČIAI: Švedijoje vyku
siose moterų dviračių lenktynėse 
“Tjejtrampet” Z. Urbonaitė laimė
jo trečiąją vietą ir E. Pučinskaitė 
daugiadienėse dviračių lenktynėse 
“Tour de l’Aude” Prancūzijoje už
ėmė 5-ąją vietą ir prarado pirmau
jančią poziciją.

LENGVOJI ATLETIKA: Olim
pinis čempionas Virgilijus Alekna 
ir toliau skina laurus. Tarptautinės 
lengvosios atletikos federacijos var
žybose JAV, lietuvis nusviedė diską 
67 m 19 cm ir tapo “Grand Prix”

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

Sportas
ŠALFASS žinios

Torontas rengiasi žaidynėms. 
Kaip jau buvo skelbta, liepos 4-7 
d.d. vyks Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos 
(ŠALFASS) 50-mečio šventiniai 
renginiai ir sporto žaidynės, kurias 
rengia Toronto sporto klubas 
“Aušra”. Jubiliejinės šventės orga
nizaciniam komitetui vadovauja 
Alvydas Saplys, sporto žaidynių - 
Rimas Miečius.

Tradicinėse sporto varžybose 
šiemet bus net aštuonios sporto ša
kos - krepšinis, tinklinis, lauko 
tenisas, stalo tenisas, kėgliai, golfas, 
šachmatai ir šaudymas. Į krepšinio 
žaidynes pakviestas ir Lietuvos 
krepšinio lygoje rungtyniaujantis 
Klaipėdos “Neptūnas”. Dalyvauti 
žaidynėse nori ir Lietuvos tenisi
ninkai.

Į žaidynes pasveikinti atvyks 
Lietuvos sporto vadovai - Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas ir sporto
departamento generalinis direkto
rius bei olimpinių žaidynių aukso 
medalistas Rimas Kurtinaitis. Taip 
pat kviečiamas Lietuvos respub
likos prezidentas, buvęs ŠALFASS 
pirmininkas bei ŠALFASS garbės 
narys, Valdas Adamkus. Tačiau 
Mindaugo karūnavimo dienos ren
giniai tikriausiai neleis jam išvykti 
iš Lietuvos. Valdas Adamkus į 
ŠALFASS narių sąrašą įrašytas vie
nuoliktuoju numeriu, o sąraše yra 
15 žmonių. Tarp jų - gerai žinomi 
sporto veikėjai Algirdas Bielskus, 
a.a. Pranas Berneckas, Vytautas 
Grybauskas, Sigitas Krašauskas, 
Pranas Gvildys, Rimantas Dirvoms, 
Antanas Supronas, Jonas Nešukai- 
tis, Kazimieras Šapockinas ir kiti.

Audrius Šileika, 
ŠALFASS pirmininkas

Krepšinis
Pirmosios krepšinio rungtynės 

buvo žaidžiamos JAV-se 1891, me
tų gruodžio mėn. Springfield, 
Mass. YMCA patalpose. Rungty
nės baigėsi 1:0 rezultatu! Praėjus 
daugiau kaip šimtui metų, po dau
gelio pokyčių ir tobulinimo, krepši
nis iškilo į pasaulio populiariausią 
žaidimą, šalia futbolo.

Po didžių laimėjimų Europos 
krepšinio pirmenybėse 1937 ir 1939 
metais krepšinis tapo lietuvių tauti
niu žaidimu. Lietuvis ir krepšinis 
tapo neišskiriami. Lietuviai žaidė 
krepšinį Lietuvoje, žaidė išeivijoje, 
žaidė tremtyje. Sibiro taigose nebu
vo sviedinių - teko patiems pasida
ryti. Žaisdavo iš brezento pasiūtais 
ir vatos prikimštais sviediniais. Va
rytis buvo neįmanoma - tik pašok
davo ir mesdavo į krepšį. Bet entu
ziazmo žaisti krepšinį visada buvo 
daug. A.S.

* * *

Tradicinės Klyvlando LSK 
Žaibo lengvosios atletikos varžybos 
ir 2001 m. Vid. Vakarų sporto apy
gardos pirmenybės, vykdomos 
USATF Lake Erie Assoc. 2001 m. 
pirmenybių rėmuose, numatomos 
birželio antroje pusėje, Klyvlande. 
Kviečiami visi lietuvių ir kitų baltie- 
čių lengvatlečiai. Informuoja: Al
girdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, tel. 216- 
486-0889; faksas: 216-481-6064.

Lietuvos
serijos varžybų nugalėtoju. 2-ąją 
vietą laimėjo kanadietis Jason 
Tunks (65 m 72 cm), 3-čąją - gudas 
Vasilij Kaptiuch (65 m 24 cm). Lie
tuvos bėgikė I. Krakoviak Tarptau
tinėse lengvosios atletikos varžybo
se “Golden Spike” Čekijoje, 800 m. 
distancijoje iškovojo pirmąją vietą 
(2 min. 3.52 sek.). Antrąją vietą už
ėmusi ukrainietė G. Misiruk atsili
ko 0.1 sek. Sidney olimpijados daly
vė Austrą Skujytė, studijuojanti 
Kansas valstijos universitete, vyku
siose JAV studentų pirmenybėse 
Oregon valstijoje, iškovojo pirmąją 
vietą septynkovės varžybose. Kita 
Pietų Kalifornijos universitete stu
dijuojanti lietuvaitė Inga Stasiulio- 
nytė buvo pirma tarp ieties metikių 
- 52 m 52 cm.

RANKINIS: Vilniuje vykusio
se Baltijos kraštų moterų rankinio 
čempionate nugalėtojų titulą lai
mėjo Maskvos “Luč” rankininkės. 
Antrąją vietą - Vilniaus “Eglė - 
Šviesa”, trečiąją - Lietuvos čempio
nės Vilniaus “Eastcon AG” ko-
manda.

SKRAIDĖ: Raudondvario oro 
uoste vykusį Lietuvos parasparnių 
čempionatą laimėjo tauragietis V. 
Gečas. Antrąją ir trečiąją vietą už
ėmė vilniečiai V. Lukaševičius ir V. 
Grigoraitis. Neoficialų Lietuvos re
kordą pasiekė L. Vilkinienė, 25 km 
greičio ruožą įveikusi vidutiniu 52 
km per vai. greičiu.

ŽOLĖS RIEDULYS: Stip
riausia Lietuvos moterų koman
da Šiaulių “Gintra” Prahoje (Če
kija), baigmėje 4:3 įveikė Prahos 
“Šlavia” komandą ir tapo Europos 
čempionių taurės B divizijos nuga
lėtoja. V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 1 22 milijonų dolerių
MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.10% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.15% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind.
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............. .................7.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 5.75%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................ 6.25%
4 metų........................ 6.90%
5 metų.........................6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu................... 6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une ot Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis pažtas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

MasterCard Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

stra Travel_______
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės į Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

ALGIS 
MEDELIS

iena

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki vidurio 
birželio dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 945 dolerius. Šitų bilietų 
nedaug telikę - jei ilgai lauksite, jų nebebus! Prie šios puikios kainos 
prisideda mokesčiai, priklausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainų garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės j mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
'Biriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
'Biriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į kitus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tik man asmeniškai - gausite pigiau!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! 

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


SKAITYTOJAI PASISAKO
LAUKIAMAS LAIKRAŠTIS
“Tėviškės žiburiai” labai mėgs

tami ir laukiami mūsų apylinkėje. 
Viskas įdomu ir gražu! Linkime vi
siems geriausios sėkmės Jūsų dar
buose!

Birutė Vytienė, Tillsonburg, Ont.
NETIKSLUMAI

Š.m. sausio 13-17 viešėdamas 
Lietuvoje turėjau malonią progą 
pasidalinti mintimis su “Lietuvos 
ryto” mielu žurnalistu p. Alvydu 
Ziabkum. Beveik 2 valandas užsitę- 
susiame pokalbyje palietėm visą ei
lę temų ir iš to mūsų pokalbio jis 
paruošė įdomų straipsnį - “Vysku
pą gąsdiną bažnyčių statyba”, kuris 
buvo išspausdintas “Lietuvos ryte” 
š.m. balandžio 18 d.

Straipsnio dalyje, kur kalbama 
apie JAV vyskupų konferencijos 
teikiamą paramą Lietuvos Bažny
čiai bei Romoje veikiančiai Pontifi- 
kalinei Šv. Kazimiero kolegijai, įsi
vėlė pora netikslumų.

“Amerikos vyskupų konferen
cija yra sudariusi 7 vyskupų komite
tą, kuris visose JAV esančiose kata
likų parapijose vieną kartą per me
tus rengia rinkliavą, kuri skiriama 
Rytų kraštų bažnyčioms. Lietuva 
kasmet gauna 15% šios sumos. Per
nai tai sudarė net 6 mln. JAV 
dolerių. Didžioji dalis šių pinigų 
skiriama Lietuvos kunigų rengimui 
Romos kolegijoje”.

Maloniai prašau šią dalį pa
tikslinti sekančiai: “Per šią metinę 
rinkliavą Rytų kraštų bažnyčioms yra 
suaukojama apie 6 mln. JAVdol. Iš 
šios bendros sumos Lietuvos bažny
čia gauna 400,000-500,000 JAVdol. 
Gautą paramą Lietuvos vyskupų 
konferencija paskiria sekantiems 
tikslams:

a) kunigų rengimo stipendijoms 
(apie 200,000 JAV dol., iš jų apie 
■50,000 JAV dol. skiriama Šv. Kazi
miero kolegijai)

b) katechetiniams ir šeimų cent
rams bei evangelizacijai

c) įvairiems religinio auklėji
mo, socialinės pagalbos projektams 
bei bendriems Bažnyčios reikalams

Su gilia pagarba,
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, 

JAV vyskupų konferencijos narys
PATIKSLINIMAS

“TŽ” gegužės 8 d. 19 nr. 3 p. 
perskaičiau rašinėlį “Šventovė, at
laikiusi šimtmečių naštą” ir jame 
radau keletą klaidų. 1. “Freskos yra 
iš trylikto amžiaus”. Kaip jos galėtų 
būti iš XIII a., jei šiek tiek aukščiau 
yra parašyta, kad ši šventovė yra 
pastatyta XIV a. pradžioje - 1320 
m.? 2. “XIX a. pradžioje susipratę 
Lietuvos veikėjai prašė tuometinę 
valdžią,...”. Iš tikrųjų to prašė pa
čioje XIX a. pabaigoje - XX a. pra
džioje. 3. Šv. Mikalojaus šventovėje 
lietuviškos pamaldos pirmą kartą 
buvo laikomos iš tikrųjų 1901 m. 
gruodžio mėn. pradžioje, tik neži
nau tikslios dienos. 4. ... Reinys, 
kuris 1958 m. buvo nužudytas so
vietų kalėjime. Iš tikrųjų arkiv. M. 
Reinys žuvo 1953 m. lapkritį.

5 psl. Kultūrinės veiklos skyre
lyje, rašant apie Jokūbą Dagį, pažy
mėta, kad jis Raseinių gimnazijoje 
mokytojavo 1932-1944 m. Jis buvo 
ir mano mokytojas. Aš gerai atsi
menu, kad jis Raseinių gimnazijoje 
mokytojavo nuo 1931 m. rugsėjo 1 
d. Ten pat Kazio Blaževičiaus raši
nyje “Naujas ‘Laisvės kovų archy
vo’ numeris” parašyta “apie Žuvin
to Palių partizanus, ryšininkus ir 
rėmėjus 1944-1957 m.” 1957 m. jau 
jokio partizanų judėjimo nebuvo 
nei Paliose, nei kitose partizanų 
apygardose. Žinoma, kai kurie ryši
ninkai išliko gyvi net iki šių laikų, o 
1957 m. jau buvo prasidėjęs kitokio 
- ne partizaninio pobūdžio prieši
nimasis.

Viktoras Alekna, Vilnius
STALINO GARBINTOJAI
“Veido” žurnalas 17 nr. “Sū

puoklėse” skyriuje išspausdino 
straipsnį, kuriame Artūras Pau
lauskas, Naujosios sąjungos (social
liberalų) vadas subūrė į partiją 
žmones, kurie diskredituoja Lietu
vą. Seimo socialliberalų frakcijos 
nario Valerijaus Tretjakovo lei

džiamas laikraštis “Litovskij kur- 
jer” perspausdino Baltijos šalių ne
priklausomybės priešininko Vikto
ro Alksnio straipsnį, kuriame tei
giama, kad Vilnius, Klaipėda bei 
dalis Suvalkijos neteisėtai atiteko 
Lietuvai.

Argi Artūras Paulauskas neži
no, kad užkietėjęs Latvijos komu
nistas Viktoras Alksnis buvo Mask
vos komunistų centro partijos ir 
politbiuro narys, didžiausias Stalino 
garbintojas? Tie, kurie skaitė Mo- 
lotov-Ribbentropo pasirašytą sutar
tį, gali patvirtinti, kad ten nebuvo 
Vilniaus ar Klaipėdos pardavimo. 
Ten visa Lietuva buvo atiduota So
vietų Sąjungai. Tuolaikinė Sovietų 
Sąjunga prisijungė Lietuvą ir įstei
gė Lietuvos Tarybų Sąjungos Res
publiką. Pati pasiglemžė Vilnių ir 
Klaipėdą, tardama, kad tai yra Ta
rybų Lietuvos teritorija. O latvio 
komunisto tvirtinimas, kad dalis 
Suvalkijos neteisėtai atiteko Lietu
vai, yra visiška nesąmonė.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

MIRTIES METINĖS
Mano mylima a.a. mamytė mo

kė mane visuomet paremti lietuviš
ką spaudą. Kai aš ištekėjau prieš 32 
m., jinai man užsakė “Tėviškės ži
burių” savaitraštį kaip dovaną ir sa
kė: “Dukrele, aš užsakau trejiems 
metams, bet po to laiko turėsi pati 
apsimokėti”. Tų žodelių niekuomet 
neužmiršiu, nes kiekvienais metais 
paklausdavo: “Ar nusiuntei už pre
numeratą? Turi paremti lietuvišką 
spaudą”. Man garbė jos mirties me
tinių proga aukoti “Tėviškės ži
buriams”.

Lionė (Eleonora) Stanevičiūtė- 
Holmes, Huntsville, Ontario

Red. pastaba. Ši “TŽ” skaity
toja savo motinos mirties metinių 
(gegužės 29) proga paaukojo “TŽ” 
$100, už prenumeratą sumokėjo 
$65. Ačiū už malonią paramą.

ŽEMAIČIŲ KALBA
Perskaitęs “Žemaičių žiniose” 

Eugenijaus Zabičio straipsnelį 
“Būkime patriotai”, norėčiau jį šiek 
tiek pakomentuoti. Mat kai kurias 
problemas, apie kurias kalba E. 
Zabitis, Žemaičių akademijos 
mokslininkai jau išsprendė. Taigi 
yra nuspręsta ilguosius balsius ra
šant žemaitiškai žymėti brūkšneliu 
virš raidės. Nebeverta vargti ginči
jantis dėl to, kas yra žemaičių kalba 
- kalba ar tarmė. Kad mūsų kalba 
buvo kalba, yra išlaikiusi daug savi
tos kalbos bruožų ir turi galimybes 
atgimti, įtikinamai svarstė keliuose 
savo straipsniuose hab. mokslų 
daktaras Aleksandras Girdenis ir 
dar keli žemaičių kalbininkai. Bent 
jau mus, žemaičius, jie turėjo įtikin
ti. Tad, kaip sako E. Zabitis, reikia 
ne diskutuoti, bet tiesiog būti že
maičiais. Mokėti savo kalbą ir žino
ti kas esi. Galimybės rašyti gimtąja 
kalba - didelis dalykas.

Antanas Kakanauskas, Lietuva
REIKIA PARAMOS

Praėjusį mėnesį įsteigėme Ce
rebrinio paralyžiaus asociacijos 
Jurbarko skyrių. Ši organizacija dir
ba visuomeniniais pagrindais, be 
atlygio ir siekia padėti rajone gyve
nantiems daugiau kaip pusei šimto 
ligonių nuo pusantrų iki penkiasde
šimt metų. Organizacija numačiusi 
telkti mieste ir kaime gyvenančius 
įvairaus amžiaus žmones, turinčius 
cerebrinį paralyžių, jų šeimų globė
jus, specialistus, dirbančius su šiais 
ligoniais, ir kitus suinteresuotus 
žmones, galinčius spręsti jų proble
mas, teikti medicininę, psichologi
nę, socialinę ir kitokią pagalbą. To
dėl kreipiamės į geranoriškus žmo
nes, galinčius mums padėti. Cereb
rinio paralyžiaus asociacijos Jur
barko skyrius yra juridinis asmuo, 
turintis organizacijos kodą 5874012 
ir atsiskaitomąją Jurbarko žemės 
ūkio banke sąskaitą 1700243. Orga
nizacijos būstinės adresas: Gegužės 
pirmosios g. 15-1, 4436 Jurbarkas, 
Lithuania.

Nijolė Kubilienė, 
Cerebrinio paralyžiaus asociacijos 

Jurbarko skyriaus pirmininkė

Toronto Tautodailės instituto narė Z. STRAVINSKIENĖ su Anapilio jaunimo choro “Angeliukai” vyresniųjų 
grupe, atlikusia meninę programą Toronto miesto rotušėje Nuotr. N. Benotienės

“Priešas prie vartų"
Filmas - Antrojo pasaulinio karo pabaiga

ALGIRDAS GUSTAITIS
Antrasis pasaulinis karas 

Vokietijos pradėtas 1939 m. 
1941 m. birželio 22 d. vokiečiai 
puolė sovietų Rusiją ir sėkmin
gai riedėjo. Pradžioje sovietų 
kariuomenė masiškai pasidavi- 
nėjo vokiečiams, bet vėliau per
galė palinko sovietų pusėn.

Filmas gausios kariuomenės 
nemini. Rodo plaukiančius upe 
nedidelius rusų laivus. Juose 
pilna kareivių. Pradeda šaudyti 
vokiečių artilerija, pataiko į lai
vus. Kareiviai šoka iš laivų, sau
gantys politrukai šaudo bėglius. 
Išlipusieji į krantą bando pulti. 
Vokiečių kulkosvaidžiai daugelį 
nukerta, puolimas nepavyko. 
Apkasuose, grioviuose drybsan
čius rusus vokiečių pėstininkai 
pribaigia automatų salvėmis.

Išliko du nesužeisti rusai - 
komisaras ir paprastas kareivis. 
Komisaras drebančiom rankom 
ima šautuvą, nori šauti į toliau 
vaikštinėjančius vokiečius, bet 
jo rankos dreba. Kareivis prašo 
jam perleisti šautuvą. Pro griu
vėsius nusitaiko. Matome kren
tantį vokiečių karininką. Pakar
toja šūvį. Laimingai grįžta prie 
išlikusių. Tariasi, ką daryti, kaip 
įveikti vokiečius. Komisarui 
topteli mintis: reikia kareiviams 
duoti herojų: spaudai apsako 
gerai šaudžiusio kareivio pavar
dę. Kitą dieną spaudoje aprašy
mas, nuotrauka. Visi sužino 
šaulį Vassili Zaitsev, pasiskoli
nusį šautuvą iš komisaro.

Prasideda žūtbūtinė kova 
dėl Stalingrado. Stalinas įsako

laikytis. Hitleris įsako laimėti 
kautynes. Chruščiovas įsako ru
sų vadui užimti tokią vietovę. 
Vadas sakosi negalįs to padary
ti, visi siunčiami kariai žūsta. 
Chruščiovas jam į rankas pa
duoda brauningą ir eina prie 
kareivių. Šūvis. Paskiriamas 
naujas vadas.

Stalingrado puolimui vokie
čiai su sąjungininkais turėjo 
800,000 karių, sovietai 1,100, 
000, bet filme puolamosios kau
tynės nerodomos. Griuvėsiuose 
keblu pulti. Aviacija nežino, ko
kius griuvėsius bombarduoti.

Vokiečiams pradėjo trūkti 
maisto, benzino, vaistų, šiltų 
drabužių. Pasitaikė labai šalta 
žiema ir daug sniego. Rusai ži
nojo, jei prarastų transportą 
Volgos upė su apylinkėmis, Vo
kietija galėtų laimėti karą. So
vietai dėjo didžiausias pastan
gas laimėti mūšį. 1942 m. lap
kričio 19 d. sovietai labai stipria 
artilerija, trukusia apie dvi pa
ras, pralaužė vokiečių apsupimą 
ir po žiaurių kautynių apsupo 
20 vokiečių ir talkininkų divizi
jų. Vokiečiai, patyrę didžiulius 
nuostolius, pasidavė apie tris 
kartus didesnei sovietų kariuo
menei. Prieš tai vokiečiai lėktu
vais spėjo išgabenti apie 30,000 
sužeistųjų. Nelaisvėn rusai pa
ėmė apie 90,000 vokiečių, iš jų 
gyvų išliko apie 5,000. 1943 sau
sio 22 d. sovietai atsiėmė pasku
tinį vokiečių turėtą oro uostą 
Gumrako. Vokietijos žuvimas 
pradėjo vykti Stalinui diktuojant.

Grįžkime prie eigos filme.
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JUOZAS

Nemokamas namų įvertinimas

Remax West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

Wost Realty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

NORKUS

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Tel.: 905 271-7171

Žurnalistų 
(Atkelta iš 6-to psl.) 

rajonus, kuriuose įsikūrę viduri
niosios klasės švedai, taip pat 
turtingųjų kvartalus, miesto da
lį, kurioje įsikūrusios užsienio 
ambasados (jų Stockholme yra 
gerokai per 100). Iš išorės ir iš 
vidaus apžiūrėjome Stockholmo 
rotušę, kurioje įteikiamos No
belio premijos. Pastatas įspū
dingas savo monumentalumu ir 
dydžiu. Jis atrodo žymiai dides
nis, negu galima būtų manyti, 
žvelgiant į jį iš tolo ar spren
džiant iš nuotraukos. Kitas įspū
dį palikęs reginys - karaliaus 
Vazos laivas Vazos muziejuje. 
Pastatytas 1628 metais, šis 69 m. 
ilgio, 11.7 m. pločio ir net 52.5 
aukščio karo laivas, sveriantis 
1,210 tonų, turėjo būti vidu
ramžių Švedijos galybės simbo
lis ir karalystės priešų siaubas. 
Bet jis garsus tuo, kad nusken
do tą pačią 1929 m. rugpjūčio 
10 d., tuojau po to, kai buvo nu-

seminaras...
leistas į vandenį. Dėl ano meto 
laivų projektuotojų ir statytojų 
nepatyrimo ir klaidų, laivas iš
ėjo per siauras ir per aukštas, 
kad galėtų išsilaikyti horizonti- 
nėje padėtyje. Nepaisant to, kad 
į jį buvo investuoti milžiniški 
ano meto Švedijos karalystės 
turtai, nuleidus į vandenį laivas 
netrukus pasviro ant šono, van
duo ėmė semti denį, o daugiau 
kaip 100 persigandusių jūreivių 
metėsi gelbėtis kaip tik išmany
dami. Karaliaus tuo metu laive 
nebuvo. Nuotaikingai ekskursiją 
vedusi švedų vedlė nepraleido 
progos pabrėžti tradicinę kai
mynų - švedų ir danų - konku
renciją, šmaikščiai pastebėjusi, 
jog laivą žūtis ištiko dėl to, kad 
jo kapitonas buvo danas...

Po 333 metų, t.y. 1961 me
tais, laivas buvo iškeltas iš van
dens, atnaujintas, pastatytas 
jam specialus muziejus apsau
goti nuo tolimesnio klimato po
veikio, ir dabar laivas rodomas 
kaip svarbi Stockholmo ir vidu
ramžių Švedijos didybės įžy
mybė.

Pasiplaukiojimas laivu po 
Stockholmą skalaujančius van
denis ir gėrėjimasis išradingai 
urbanizuotomis, tačiau dailiai 
su gamta derančiomis pakrantė
mis, buvo didelė pramoga ir ne
užmirštamas išgyvenimas.

Apsuptiems vokiečiams, norėju
siems karą laimėti pavieniais 
šaulių šūviais, taikinio rusas 
berniukas, susidraugavęs su vo
kiečiais, už tai gaunantis maisto 
ir apsaugą. Jis vokiečiams pra
nešdavo kur slepiasi sovietų 
šauliai. Sovietai labai norėjo nu
kirsti geriausią, labai atsargų 
vokiečių šaudytoją mjr. Konigą. 
Kartą rusiukas suprato savo iš
davystę. Sužinojęs, kur eis slėp
tis ir tykoti mjr. Konig, tai pasa
kė rusams. Vokiečiai suprato 
rusiuko šnipinėjimą ir jį pakorė. 
Bet buvo per vėlu - Konigo jau 
laukė geriausias rusų šaulys 
Zaitsev. To nežinojo Konig, slė
pynėje neatsargiai krustelėjo. 
Tai pasinaudojo Zaitsev - jo šū
vis pataikė į Konigo kaktą. 
Abiejų šaulių šautuvai laikomi 
muziejuose.

Po kelių dešimčių metų, 
2000 metais, buvo sukurti net 
du filmai minėta tema. Vieną 
jų, pagamintą prancūzų ir vo
kiečių, mačiau Berlyne filmų 
festivalio metu, antrą, pagamin
tą rusų ir amerikiečių, mačiau 
Los Angeles. Pastarasis daugiau 
dokumentinis, rodo daugiau 
kautynių. Abiejuose įveliama 
meilės scenos.

Berlyne matytasis buvo ro
domas JAV-stybėse. Los Ange
les mieste rodė atskirai spaudai. 
Gamintojai Europoje ieškojo 
tinkamos vietovės filmavimui, 
buvojo ir Lietuvoje, pasirinko 
Lenkiją. Šešerius metus autoriai 
ieškojo duomenų. Alain Go
dard su direktorium Jean- 
Jacqus Annaud, perskaitę Wil
liam Craig knygą “Enemy at the 
Gates” (Priešas prie vartų), apie 
kautynes prie Štalingrado, to
lesniems tyrinėjimams nuvyko į 
buvusį Stalingradą. Tenai jiems 
buvo parodyti užrašai Vassili 
Zaitsevo, rusų tebelaikomo he
rojumi ir neginčijamu šauliu. Jo 
nušauto geriausio vokiečių šau
lio teleskopinis ginklas laikomas 
Kariuomenės muziejuje Mask
voje. Zaitsev padarytas heroju
mi, stengėsi tokiu išlikti, nors 
buvo įsimylėjęs merginą iš tos 
pačios divizijos. Apie vokiečių 
majorą Konig rašė rusų propa
gandinė spauda, nors dokumen
tinių duomenų nerado. Jie rin
ko užtinkamus duomenis, sten
gėsi parašyti kaip galėjo būti, 
kai ką rado spaudoje, likusius 
gabalus patys sudėstė. Filme pa
naudoti skirtingumai bei prie
šingybės.

Pradėjus filmuoti reikėjo 
apmokyti šimtus statistų, nieko 
nežinančių apie filmą, nemačiu
sių ginklų, nežinančių kaip griū
ti, šliaužti, kautis, kristi purvan 
ir ant akmenų, plytų, cemento, 
geležies. Kai kuriems buvo per 
daug, pabėgdavo “iš kautynių”, 
kitą dieną grįždavo atsiprašinė- 
dami, iki tapdavo tinkami filma
vimui. Turėjo keblumų gauti 
tankus, apsiėjo su trimis, kurių 
vienas buvo šveicariškas. Reikė
jo pasiūti 17,000 uniformų - vo
kiškų ir rusiškų.

Filmas “Enemy at The Ga
tes” (Priešas prie vartų) ekrane 
bėga 131 minutę. Rodomas 
daugelyje valstybių.

ORTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DR. STASYS DUBICKAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.

4134 Durtdas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

: . j ■ Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jūs pirksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel; (416) 233-4601
★Galioja kai kurie apribojimai.

00*
For 1 parcel

'Coupon valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

00*
OFF

mailto:kraudys@idirect.com
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IS TORONIW MONTREAL™
Anapilio žinios

- Birželio 1 d. mirė a.a. Albina 
Kazlauskienė, 73 m. amžiaus. Ji yra 
pašarvota Turner & Porter laido
tuvių namuose prie Hurontario 
gatvės. Maldos prie karsto bus bir
želio 5, antradienį, 8 v.v., o laido
tuvių Mišios - birželio 6, trečia
dienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje.

- Mūsų parapijietis Algiman
tas Jasinevičius ruošiasi tuoktis su 
Rima Lukavičiūte birželio 23, šeš
tadienį, Hamiltono Aušros Vartų 
šventovėje.

- Parapijos gegužinė bus birže
lio 10, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
Lietuvos kankinių šventovės aikštė
je. Visi parapijiečiai kviečiami daly
vauti. Tą dieną parapijos salėje ce
pelinų nebus.

- Diak. Vytautas Staškevičius 
bus šventinamas kunigu birželio 17, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Lietuvos kan
kinių šventovėje. Kunigystės šventi
mus teiks vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Po šventimų bus vaišės Ana
pilio salėje. Pakvietimai į vaišes 
platinami sekmadieniais parapijos 
salėje, o šiokiadieniais prašome 
skambinti Reginai Celejewskai tel. 
416 231-8832.

- Toronto arkivyskupijos įsta
tas Santuokos reikalu: norintieji 
tuoktis turi susitikti su savo parapi
jos kunigu ir tuo reikalu su juo pa
sikalbėti bent vienerius metus prięš 
numatomą santuokos datą bei at
likti reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš busimųjų sutuokti
nių jau yra kokia nors forma tuo- 
kęsis anksčiau (išskyrus našlystės 
atvejį), tai kunigas negali su juo 
tartis dėl santuokos datos, kol nėra 
gautas santuokai leidimas iš arki
vyskupijos.

- Mišios birželio 10, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Stripinių ir Valadkų 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už a.a. Bronių, Justiną, Aloy
zą ir Oną Kanapkas; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje birželio 9, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už Cvirkų ir 
Kvietkų mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.30 

vai. ryto.
- Sekantis parapijos tarybos 

posėdis įvyks birželio 12 d., 7.30 
v.v., Vandos Norvaišienės bute.

- Parapijos metinė iškyla įvyks 
birželio 24 d. Huron Parke, Miss- 
issaugoje, pradedant pamaldomis 
11 vai. ryto.

- Praeitą sekmadienį pamaldo
se buvo prisimintas a.a. Jurgis Lan
gas, kuris mirė Degučiuose gegužės 
29 d., sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Paliko liūdinčius: Degučiuose žmo
ną Urtę ir sūnų Sigfriedą; Toronte 
seserį Elą ir brolį Augustą; Britų 
Kolumbijoje brolį Hugo; Winnipe- 
ge seserį Lėną; Halifakse seserį 
Elžbietą ir Vokietijoje seserį Lydi- 
ją. Ilsėkis ramybėje.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 3 d., Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 240 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio narė L. 
Balsienė.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks birželio 6 d., 7 v.v.

- Tradiciniai Tėvo dienos pie
tūs įvyks birželio 17 d. popietėje. 
Visus kviečiame dalyvauti.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai $100 

aukojo A. Zvirblys. Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už nuoširdų dosnumą ir pa
ramą. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
Slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

“Tėviškės žiburiuose” gegu
žės 28 d. lankėsi “Lietuvos ryto” 
žurnalistas Mindaugas Grinius 
su žmona Aldona Griniene, 
“Malonumas” žurnalo leidėja, 
sveikino “TŽ”, ilgus metus puo
selėjusius lietuvybę Kanadoje.

Patikslinimas. “TŽ” 22-me 
numeryje, aprašyme apie Kapinių 
lankymo dieną Anapilyje (10-ame 
puslapyje), turėjo būti pažymėta, 
kad ta proga Anapilio salėje pietus 
ruošė Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos (KLKMD) Lietu
vos kankinių parapijos skyrius.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias vysk. P. Baltakis, OFM, 
Sutvirtinimo sakramentą suteikė 
septyniolikai parapijos jaunuolių. 
Sutvirtinimo sakramentą priėmė: 
A. Bansevičius, B. K. Baronaitis, K. 
Buteikis, F. DeFina, R. Karpalavi- 
čiūtė, A. Jonuška, M. Karauskas, 
R. Karauskas, J. Kriščiūnaitė, P. 
Kriščiūnas, D. Kuras, V. Naudžiū- 
naitė, D. Saplys, N. Šiaučiulytė, V. 
Steer, V. Valaitytė ir S. Wasowicz. 
Per Mišias giedojo “Volungės” 
choras ir sol. Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė.

- Šį sekmadienį, birželio 10, 
per 10.30 v.r. Mišias bus minima 60 
metų sukaktis nuo baisiųjų 1941 
metų trėmimų į Sibirą. Per Mišias 
paskutinį kartą prieš vasaros atos
togas giedos parapijos choras.

-Toronto arkivyskupijos “Share- 
Life” vajaus trečioji ir paskutinė 
rinkliava bus daroma šį sekma
dienį. Visi yra kviečiami pagal išga
les prisidėti, nes arkivyskupijai ši 
rinkliava yra labai svarbi. Nuo šio 
vajaus priklauso kunigų seminarijos 
ir apie 30-ties įvairių labdaros insti
tucijų išlaikymas.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Irma Jurkevičiūtė su Mark 
Pepper. Santuokai ruošiasi Rima 
Mačikūnaitė ir Roger Hunziker.

- Birželio 4 d. palaidotas a.a. 
Stasys Vaitkus, 82 m. Paliko žmoną 
Vandą ir Lietuvoje seserį Marytę 
Aputienę su šeima. Lietuvoje mirė 
a.a. Pranas Gudavičius, Teofilės 
Kobelskienės dėdė.

- Parapijos tarybos susirinki
mas įvyks birželio 18 d., 7.30 v.v. 
parapijos patalpose.

- Paruošti “Kretingos” stovyk
lavietę vasaros stovykloms yra or
ganizuojama talka kiekvieną šio 
mėnesio šeštadienį. Kas gali padėti 
yra prašomi skambinti Rūtai 
Jaglowitz tel. 416 622-9919.

- Nors parapijos pastatai jau 
užbaigti, parapijos statybos vajus 
dar vyksta, nes reikalinga suma dar 
nesurinkta. Dar reikia $679,000. 
Kviečiame dar prie statybos nepri- 
sidėjusius parapijiečius padėti pa
rapijai užbaigti tą didelį persikėli
mo darbą.

- Mišios sekmadienį, birželio 
10 d.: 8 v.r. Stulgių šeimos intenci
ja; 9.15 v.r. už Šelmių šeimos miru
sius; 10.30 v.r. už a.a. Ireną Jurkie
nę, už a.a. Janiną Černiauskienę, 
už a.a. Joną Šimkų.

Maironio mokyklos žinios
- A. Vaičiūnas, KLB pirminin

kas, paaukojo mūsų mokyklai 250 
dol. Janina Gurklienė mums pasky
rė 50 dol., Juzė Rinkūnienė pado
vanojo knygų, Linas Zubrickas 
(“Paramos” kredito kooperatyvo 
pirm.) išdalino vaikams lietuvių 
olimpiadų plakatus. Jiems visiems 
mūsų nuoširdus ačiū.

- Dėmesio! Šeimos negavusios 
leidinio, arba vaikų pažymėjimų, 
gali juos atsiimti birželio 9, paskuti
nį mokslo šeštadienį. Po to galima 
bus kreiptis į Donatą Puterienę tel. 
416 766-9849.

- Birželio 2 d., trečiame sky
riuje, kur moko mokytoja Žibutė 
Vaičiūnienė, mokiniai sėkmingai 
surengė lėlių teatrą - “Auksinė žą
sis”. Tėvai turėjo progos pamatyti 
šį renginį.

- Vyt. Aušrotas, Anapilio kny
gyno vedėjas, išdalino premijas 
mokiniams, dalyvavusiems rašinių 
konkurse. Pirmą vietą laimėjo Gin
tas Šileika ir Ramunė Samonytė; 
antrą vietą - Vida Naudžiūnaitė ir 
Audrytė Kmieliauskaitė; trečią vie
tą - Vilija Sungailaitė ir Paulius 
Spudulis (7 skyriaus mokiniai) ir 
Viktorija Pečiulytė (6 skyriaus 
mokinė).

- Atsisveikinome su mokytoju 
Rimu Danaičiu bei padėjėjais Sau
liumi Simanavičiumi ir Rima Pute- 
ryte. Jiems dėkojame už inašą 
švietimui.

- Iškilmingasis mokyklos už
baigimas įvyko birželio 1 d. Ana
pilio didžiojoje salėje. Abiturientai 
įspūdingai pasirodė, paruošti mo
kytojos Rimos Žemaitytės. Donata 
Puterienė ir Birutė Batraks buvo 
apdovanotos, nes jau penkiolika 
metų dirba mokykloje.

- Birželio 3 d. įvyko Šeimos 
šventė Bronte Creek sode. Daly
vavo Hamiltono ir Toronto mokyk
los. Vida Stanevičienė suorgani
zavo šią šventę. Kun. J. Žukauskas, 
OFM, atnašavo Mišias. Svečių tar
pe buvo KLB pirm. A. Vaičiūnas. 
Vaikai žaidė, džiaugėsi gyvuliukais, 
pasivaikščiojo gamtoje. Živilė

Vyskupo fondui U. Paliulytė 
aukojo $100.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui E. Ališauskienė 
aukojo $50.

A. a. Genovaitės Jančiukie- 
nės, mirusios 1999 m. kovo 11 
d., atminimui vyras Vytautas 
dančiukas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $500.

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose dalyvavo gražus būrys jaunimo. Iš kairės: PLJS pirm. Matas 
Stanevičius, Lietuvos ambasados Kanadoje ministeris-patarėjas Vaidotas Verba, KLJ narys Montrealyje 
Juozas Piečaitis, PLB valdybos narys kun. Edis Putrimas, programos vedėja Andrėja Gutauskaitė, KLJS 
kopirm. Darius Sonda, KLJS narė Onutė Stanevičiūtė ir KLJS kopirm. Vytas Ruslys Nuotr. V. Stanevičienės

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti 60-me 

?rbėmim^ minėjime 
birželio 14, ketvirtadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto ŠV. Andriejaus latvių-estų Šventovėje (Carlton-Jarvis gatvių sankryžoje). 

Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 
6.30 valandą vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir 
Sibire žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės narių metinis 
suvažiavimas - birželio 19, an
tradienį, 10 v.r., Toronto lietu
vių Prisikėlimo parapijos patal
pose. Suvažiavimą rengia dabar
tinė Vienybės valdyba: pirm, 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
ižd. prel. J. Staškevičius, sekr. 
kun. E. Putrimas. Šiame suva
žiavime dalyvaus ir vysk. P. Bal
takis, OFM.

A. a. Juozas Vaskela, darba
vęsis įvairiose Toronto įmonėse, 
per daugelį metų buvo susitau
pęs nemažai pinigų, kuriais dos
niai rėmė lietuviškąją spaudą, 
parapijas, labdaros fondus, savo 
tėviškės Kiauklių šventovės sta
tybą, savo artimuosius Lietuvoje 
ir Kanadoje. Velionis buvo nuo
latinis “TŽ” rėmėjas ir skaityto
jas. Savo testamente jis užrašė 
“TŽ” 10,000 dolerių. Juos įteikė 
“TŽ” administracijai velionies 
testamento vykdytojai - p. Vin
gelytė, Šimonėlis ir T. Stanulis. 
Velionies palaikai-pelenai buvo 
nuvežti į Lietuvą ir palaidoti 
prie jo tėviškės šventovės 
Kiaukliuose.

Laiške iš Vilniaus siuntėjas 
rašo: “Tremtinių grįžimo fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja To
ronto “Paramos” lietuvių kredi
to kooperatyvo valdybai, koope
ratyvo nariams ir vedėjui Linui 
Zubrickui už $2,000.00 kan. dol. 
auką bei pastovų dėmesį ir pa
ramą Tremtinių grįžimo fondo 
veiklai”. Pasirašęs Vytautas Ci- 
nauskas - “Tremtinių grįžimo 
fondo darbuotojų ir sugrąžintų 
su “Paramos” parama Sibiro 
tremtinių, jų vaikų, o ypač vai
kaičių vardu - TGF valdybos 
pirmininkas

Anapilio keltuvo vajui E. Ali
šauskienė aukojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $300 - iš a.a. T. Siemo- 
neit palikimo; $200 - J. M. As
trauskai, I. Jakowich; $120 - P. 
Tutlys; $100 - O. Skrebūnienė, L. 
Morkūnienė, J. Zenkevičius, F. 
Juzėnas, P. Ročys, A. I. Kusins- 
kiai, J. Asmenavičius, J. Bušaus- 
kienė (a.a. Jono Bušausko X mir
ties metinių proga), I. Vadauskie- 
nė, O. Krikščiūnienė, R. Vaišvi
laitė, E. Tamulionicnė, A. Žvirb- 
lys (a.a. Stasio Žvirblio atmini
mui); $80 - E. Raudienė; $60 - 
K. Mileris; $50 - A. Vaišvilienė, 
E. Ažubalienė, B. Žiobienė, E. 
Mačiulis, J. Jocas, L. Einikienė, 
G. Venerskis, V. Jasinevičienė, P. 
Balasevičius, V. K. Gapučiai, O. 
Skėrius, E. S. Kuzmickai, M. Po- 
vilaitienė, A. Zalagėnas, A. Jagė- 
lienė, S. Verbickienė, S. Stankus; 
$40 - N. Zakaras, S. Valickis, R. 
Šakalinis, J. Lapavičius; $25 - J. 
Juodis, E. Girėnienė, G. Šutienė; 
$20 - R. Trinkūnas, Č. lavas, S. 
Gampp, P. Stripinis, A. Kanapka, 
B. Miklo, L. Čečkauskas, J. Dims- 
kis, A. Jurcevičius; $10 - A. Ma- 
sionienė, P. Daržinskas; $5 - V. 
Lackus, S. Kačiulis, A. Lukošienė.

Diak. Vytauto Leono Staškevičiaus
KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

2001 m. birželio 17, sekmadienį, 3 v.p.p.
Lietuvos kankinių šventovėje 

ŠVENTIMUS TEIKIA -
J. E. vysk. Paulius Baltakis, OFM

Po šventimų - vaišės 5 v.p.p. Anapilio salėje 
Bilietus į vaišes platina -

R. Celejewska tel. (416) 231-8832
Anapilio parapijos taryba

Baigti mokslo metai
Baigėsi dar vieneri metai 

Maironio lituanistinėje mokyk
loje. Šie metai - kaip dauguma 
kitų, jau prabėgusių, ir be abe
jonės, dar ateisiančių - pamo
kos, mokymasis, svečių sutiki
mas, ruošimasis šventėms. Tik 
kiekvieni metai - vis kitokie, 
nes kasmet sulaukiame vis kitų 
svečių. Šiemet mus aplankė 
pianistas prof. Rokas Zubovas, 
buvusi kursų mokytoja Indrė 
Čuplinskaitė, seselė Loreta, To
ronto lietuvių kredito koopera
tyvo “Parama” vedėjas Linas 
Zubrickas. Kiekvieni metai - vis 
kitokie, nes vis kitus abiturien
tus išleidžiame. Vis kitus, bet 
vienodai gerus, stropius, ir tiki
me, kad jie vėliau tęs mūsų 
darbą. Šiais metais sveikinome 
14 aštuntojo ir 17 - OAC kursų 
studentus. Kiekvieni metai - vis 
kitokie, nes vis naujos progra
mos Kalėdų, Vasario 16-osios, 
išleistuvių ar kitomis progomis 
ruošiamos, vis naujos dainos 
dainuojamos. Didžiuojamės, kad 
turime kanklininkių ansamblį ir 
tikimės, kad tėveliams padedant 
ir mokinėms aktyviau dalyvau
jant, šis ansamblis gyvuos ir 
toliau.

Tik mokytojų veidai kasmet 
tokie patys - švytintys meile 
Lietuvos kultūrai, kalbai, istori
jai, tradicijoms. Kitaip argi jie 
čia ateitų? Argi būtų gyva mūsų 
mokykla be jų, be mokinių, be 
jų tėvų ir mokyklos tėvų komi
teto bei visokeriopos visų jūsų 
pagalbos?

Sakau ačiū visiems ir džiau
giuosi, kad mūsų mokyklos mo
kinių skaičius didėja. Reiškia, 
kad mes augam ir lietuvių ben
druomenė stiprėja. Tikiuosi, ir 
kitais metais Maironio mokykla 
augs ir žydės, o su jais - ir mūsų 
bendruomenė. Iki pasimatymo 
kitais mokslo metais!

Aldona Aušrotaitė-Šimonėlienė, 
Toronto Maironio mokyklos vedėja

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

IEŠKOME moters 25-40 metų am
žiaus, kuri gyventų su mumis ir at
liktų namų ruošos darbus. Tel. 
416-704-4858.

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” metinis visuotinis 
narių susirinkimas įvyko 2001 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Valdy
bos pirmininkė Rūta Pocauskaitė- 
Rudinskienė atidarė susirinkimą, 
pasveikino atvykusius 148 narius ir 
18 svečių. Per praeitus metus mirė 
13 narių, kurių pavardės buvo per
skaitytos ir mirusieji pagerbti vie
nos minutės susikaupimu. Vėliau 
pirmininkė nurodė, kad praeitais 
metais buvo gautas didžiausias pel
nas - $417,000 - per visus “Lito” 
gyvavimo metus, nors balansas su
mažėjo veik vienu milijonu - iki 32 
milijonų dolerių. Tai stambesnių 
taupytojų išsikėlimas iš Montrealio 
ir mirtys. “Litas” lieka stiprus, ne
paisant ir Kanados ekonomino gy
venimo svyravimo.

Sekė valdybos sekretoriaus 
Arūno Staškevičiaus praeito meti
nio susirinkimo protokolo skaity
mas bei revizijos ir etikos komisijos 
pirmininkės Joanos Adamonytės 
pranešimas. “Lito” vedėjas Bruno 
Bulota papildė pirmininkės prane
šimą ir pasakė, kad iš gauto pelno 
nariams (taupytojams ir skolinto
jams) bus dar išmokėta $275,000 
priedas.

Vėliau iškilo J. Adamonytės 
klausimas. Ji dirba draudimo kom
panijoje, o Desjardins federacija 
bando kredito unijose įvesti savo 
draudimą namams, automobiliams 
ir kt. Federacija įžiūrėjo, kad čia 
kryžiuojasi interesai ir pareikalavo 
Joaną iš “Lito” revizijos-etikos ko-

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 ’ fax: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
moters, kuri virtų, tvarkytų namus 
bei gyventų kartu su mumis. Tel. 
416-567-0173 ar 905-771-5012.
IEŠKOME dažytojų su patirtimi. 
Reikalingas namo dažymas ir už
baigiamieji darbai iš lauko. Kalba
me lietuviškai, rusiškai ir lenkiš
kai. Skambinti tel. 905-624-4230.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

tUrt° P

PARAMA 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Paramos skyrius 
2975 Bloor St. W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St. W. 416 532-1149

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ:

www. parama .net

misijos atleisti. “Lito” valdyba jau 
senokai su federacija tuo klausimu 
derasi, bet federacija teleido Joanai 
užbaigti savo kadenciją. Valdyba 
nusprendė nepradėti ieškoti teisy
bės per teismus. Todėl šis “Lito” vi
suotinis susirinkimas, kaip kredito 
pilnateisis šeimininkas, federacijos 
sprendimu pasipiktino ir priėmė 
nepasitenkinimo rezoliuciją, kuri 
bus pasiųsta federacijai.

Rinkimų nebuvo, nes vietoj iš
einančių iš valdybos ar komisijos 
narių atsirado reikiamas skaičius 
kandidatų. Po keletos klausimų ir 
atsakymų pirmininkė dėkojo į šį su
sirinkimą atvykusioms bei valdybos 
nariams už bendradarbiavimą ir ve
dėjui su visais tarnautojais už puikų 
darbą, nes jokių skundų nebuvo. 
Tuo susirinkimą ir uždarė.

Dabar “Lito” valdybą sudaro 
R. Pocauskaitė-Rudinskienė, And
rius Gaputis, Rimantas Jurkus, A. 
Staškevičius ir Gytis Vazalinskas. 
Revizijos ir etikos komisija: Haris 
Celtorius, Roma Lietuvininkaitė- 
Pingiatore ir Alfredas Pališaitis. 
“Lito” tarnautojai: vedėjas B. Bulo
ta, vedėjo padėjėja Teresė Mickie
nė, buhalteris Gytis Niedvaras, vy
riausia kasininkė Inga Gedrikienė, 
kasininkė (Rosemonto skyriuje) 
Nijolė Šukienė ir pagelbiniai kasi
ninkai - Dalius Bulota, Jūra Land
ry ir Ina Rudinskaitė. Po susirinki
mo visi buvo pavaišinti puikia karš
ta vakariene, kurią palaimino Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. 
dr. Feliksas Jucevičius. B.S.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVE

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122


